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INTERNACIONAL
DAS FLORESTAS

Economia e sustentabilidade.
Duas realidades que lhe parecem
inconciliáveis? Descubra nesta edição
a importância de funcionarem
em conjunto para a preservação
de um património que é de todos.
Saiba ainda qual o valor da ﬂoresta
para o PIB nacional e as mais-valias
de uma aposta na certiﬁcação

ECONOMIA & GESTÃO

Aliança entre gigantes. Brasil, Rússia, Índia
e China lideram uma frente de trocas
comerciais a que Portugal precisa de estar
atento. Perceba de que forma estes quatro
países podem impulsionar a nossa indústria

EMPRESAS

A arte da inovação. Aceda a um estudo
que enumera as principais razões para
colocar a investigação na agenda
e no centro da estratégia da sua empresa.
Liderar a concorrência criando a realidade
do seu próprio mercado é apenas uma

RESPOSTA ÀS QUESTÕES
DO NÚMERO ANTERIOR
Como industrial, confesso que ignoro os
incentivos ﬁscais existentes, até porque
não percebo como funcionam, muito
menos valem todo o trabalho burocrático
que obrigam, bem como as inspecções
a que estamos sujeitos. O crédito
actualmente é inexistente. Os bancos
estão a negociar dinheiro a 30 e 60 dias
para apresentarem resultados nos testes
de resistência e isso é o mais importante
para a banca. A simpliﬁcação também
não existe. Já o QREN existe para
moralização do sector, sendo que neste
aspecto acredito que disponibiliza
capital para apoiar projectos que fazem
falta ao país. Resta que as empresas
saibam aplicá-lo.
ANÓNIMO, LEIRIA

(-5$23(1
-. ,!($-3$
a &(1".,
(-3$+(&¶-"(
A sustentabilidade é o tema recorrente desta edição e que se conﬁgura
como um desaﬁo que intima todos a reﬂectir e agir. A economia durante
muito tempo foi displicente com as questões ecológicas, mas diante dos
cenários climáticos divulgados pela ciência, a sociedade e a indústria não
pode mais ignorar as suas externalidades e efeitos colaterais. Nesse sentido, a questão em torno do desenvolvimento da capacidade energética
alternativa do país, bem como da necessidade de investimento em tecnologias ‘limpas’ intensiﬁca-se. Um debate centrado na viabilidade a curto
prazo do crescimento da produção de energias renováveis e da inovação
em novas tecnologias. Investir no ambiente é, portanto, algo que não pode
mais ser ignorado, pelo que instigar novas práticas de se lidar com a questão é o começo para que cada um esteja aberto a novas perspectivas.
Eis o desaﬁo que colocamos aos nossos leitores esta edição:
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ENVIE AS SUAS MENSAGENS PARA O SEGUINTE ENDEREÇO:

comunicacao@aimmp.pt
ATÉ BREVE!
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António Serrano, ministro demissionário da
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas,
responde, em entrevista exclusiva à Xylon, às
questões que mais preocupam os industriais da
Fileira da Madeira. O responsável fala abertamente
sobre a questão da competitividade e os
problemas que condicionam os agentes do sector,
nomeadamente a falta de matéria-prima, sem
deixar de enumerar os apoios estatais vigentes e
as alterações à lei que o seu partido defende para
uma melhor abordagem à ﬂoresta

18 Mercados emergentes
ECONOMIA&GESTÃO

Brasil, Rússia, Índia e China são os mercados que oferecem maior estabilidade e lucro para
os produtos nacionais. Num período em que os compradores tradicionais enfrentam sérias
diﬁculdades económicas e ﬁnanceiras, surge a necessidade de procurar novos clientes, que não
sintam os efeitos da crise e cujo crescimento os obrigue a recorrer à matéria-prima portuguesa.
Descubra as potencialidades e as mais-valias destes países, que podem tornar-se os principais
agentes económicos do futuro

36

AS CARAS DO NEGÓCIO

O outro ‘lado’ da Frezite

José Manuel Fernandes é a cara de negócio desta edição. O presidente da Frezite explica o
funcionamento da organização que dirige e as razões do seu sucesso. Em entrevista à Xylon
Portugal, aborda igualmente os desaﬁos que a globalização e as exigências do mercado
impõem ao seu sector. Líder na produção de equipamentos, como CNC, serras circulares e lâminas,
a empresa apresenta os seus projectos a curto e médio prazo e aponta a sua fórmula do sucesso

42 Inovar é a palavra do momento
EMPRESAS

Inovação é um dos temas-chave para o crescimento e desenvolvimento da indústria
da ﬁleira da madeira e do mobiliário, que lida com diﬁculdades relacionadas com a
competitividade e a concorrência de produtos mais baratos. Nesta edição, apresentamos
um estudo sobre esta matéria, que oferece dicas e formas de implementação das novas
tecnologias. A aposta na investigação e inovação pode ser um bom aliado da qualidade
da indústria, em todos os níveis de produção


MARCAS DE PRESTÍGIO

aimmp apresenta
“iLove/ iMake/
iPack”
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2011 foi escolhido para assinalar esta efeméride,
que visa alertar a população para a importância da
sustentabilidade e da certiﬁcação ﬂorestal. Sob o lema
internacional ‘Floresta para o povo’, a reportagem
da Xylon traça o perﬁl da realidade actual, as suas
carências e principais desaﬁos. Não perca ainda
entrevista ao principal interveniente na área, Ferreira
Amaral, da AIFF, e a opinião do secretário de Estado
das Florestas e Desenvolvimento Rural, entre outros
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TECNOLOGIA

A participação dos proﬁssionais do
sector da madeira e do mobiliário na
Exporthome é o tema central desta
rubrica. Num ano em que a aimmp
cumpre a 100% os objectivos de apoio
aos sócios, surge a necessidade de
reﬂectir sobre esta actividade que,
segundo a indústria da madeira,
baseia-se num modelo que há
muito esgotou, pois não há retorno
económico. A situação tem conduzido
ao desinvestimento nestas feiras e à
consequente procura de certames
internacionais

A especialização e a formação contínua são
essenciais para uma boa evolução proﬁssional.
O Centro de Formação dos Proﬁssionais das
Indústrias de Madeiras e Mobiliário apresenta
o seu plano de acções de aprendizagem para
os próximos seis meses. Existem formações
para todos os proﬁssionais, repartidas por
diferentes pontos do país e com maior ou
menor duração. Os interessados podem ainda
contar com mais uma edição do Forwood,
promovido pela aimmp

Apostar
na formação

Exporthome

88
FEIRAS&TENDÊNCIAS

2011 internacional
A ﬁleira da madeira tem ao seu
dispor uma série de feiras nacionais e
internacionais exclusivamente dedicadas
a estes produtores. Conheça as principais,
as que são mais apetecíveis para os
proﬁssionais da área e aquelas que
têm maior expressão e conseguem
reunir maior número de potenciais
consumidores. Descubra ainda qual
o melhor certame para expor os seus
produtos e para captar investimentos


NOVO ÂNGULO
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Resistir é o argumento de
peso defendido por este
responsável que, numa
conjuntura adversa, aponta
razões para avançar e
preparar um novo ciclo de
crescimento. Conhecimento e
qualiﬁcação estão na base de
factores imateriais que podem
ajudar a construir vantagens
competitividas futuras,
garante. Critérios de gestão
que apoiam o sucesso das
empresas. Uma entrevista em
discurso directo, a não perder


CAPITAL BIO

Energia
em Portugal,
Retrato do sector
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dois. O responsável aborda questões importantes sobre a exploração dos solos, os principais problemas da área ﬂorestal e as medidas
a implementar para dinamizar este sector. A
mesma temática e a comemoração do Ano
Internacional da Floresta, enquanto forma de
sensibilização dos agentes e da população em
geral, foram motes para uma longa conversa
com Ferreira Amaral, presidente da Associação
para a Competitividade da Indústria da Fileira
Florestal. A função do pólo de competitividade é um dos temas centrais, onde é abordada a
importância da inovação para um melhor posicionamento do sector ﬂorestas e das ﬁleiras
que dele dependem.

0B4G86Ì=280B306;>10;8I0p´>
O termo “crise” é a palavra mais usada nos últimos meses. São fábricas que fecham diariamente e famílias que enfrentam inúmeras
condicionantes económicas e sociais. A ﬁleira
da Madeira e do Mobiliário não é excepção. A
exportação parece ser o caminho mais seguro
para o sucesso empresarial e para responder
aos desaﬁos da globalização. Porém, não basta apostar nos mercados ditos tradicionais. A
Europa, de uma maneira geral, enfrenta actualmente inúmeros problemas e representa uma
incerteza para as empresas deste sector. Há
que inovar e procurar novos consumidores.
Ciente desta realidade, a Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal
(aimmp) tem estudado e desenvolvido diversas acções no sentido de entrar em países como

Brasil, Rússia, Índia ou China, que vivem em contra-ciclo, quase imunes a este panorama de crise económica. São regiões que registam bons
níveis de crescimento e, em muitos casos, o momento de reconstrução que ali se vive propicia
a entrada das empresas da ﬁleira da Madeira e
Mobiliário, com produtos de qualidade e que
correspondem às necessidades do mercado.
Com o mercado interno em crise, estas novas
economias constituem um desaﬁo e contrariam a dependência dos clientes habituais.
Nesta edição, a ﬂoresta e a sua importância
para esta ﬁleira estão em destaque. 2011 é o
Ano Internacional das Florestas e a Xylon Portugal fala com os principais intervenientes do
sector. O ministro da Agricultura, António Serrano, é o grande entrevistado deste número
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É com grande prazer que
saúdo a nossa colaboração
com os colegas e amigos da
aimmp e da Comunicare.
Em tempos difíceis como
os que vivemos, devemos
ceder à tentação de prender
a respiração e poupar
esforços e investimentos

até a tempestade passar. Pelo
contrário, é essencial ter a
coragem e a visão de procurar
em cada oportunidade de
trabalhar em conjunto novas
formas de experimentar
e inventar perspectivas
modernas. É por essa razão,
que não hesitamos em tomar

De destacar ainda a entrevista a Rocha de Matos, presidente da AIP, que serve de mote para
uma reportagem sobre o modelo de gestão e
organização das feiras em Portugal. Depois de
participar em mais uma edição da Exporthome,
a aimmp congratula-se por cumprir a 100% os
objectivos de apoio aos sócios, que participam
em larga escala neste certame. Aliás, Rocha de
Matos analisa o modelo de gestão das feiras,
partindo do princípio que os industriais do sector deixaram de investir neste género de feiras,
pois trazem pouco retorno económico, preferindo apostar em eventos internacionais. A
aimmp é uma das maiores defensoras de que
o actual modelo está esgotado.
E porque o ambiente está cada vez mais indissociável da ﬁleira da Madeira e do Mobiliário,
neste número, a Xylon faz o balanço do sector
energético em Portugal. A situação actual, os
desaﬁos e as diﬁculdades do sector são considerações que todas as empresas devem ter
durante o processo produtivo.

a decisão de abrir este novo
capítulo na nossa história,
com uma revista que presta
especial atenção à tecnologia
italiana, mas que também
analisa a indústria a nível
mundial. Uma publicação que
visa potenciar os operadores
em Portugal, um país de
antiga e nobre tradição na
fabricação e processamento
da madeira, mas que não
esquece o quão forte é a
necessidade de olhar para
novos horizontes, territórios

e mercados, muitas vezes
negligenciados.
África, especialmente
Angola e Moçambique.
Novos horizontes, com uma
potencialidade enorme,
que tornará as nossas
esperanças realidade.
Começamos uma jornada
e estamos ansiosos por
percorrê-la em conjunto, por
um longo período.
E com óptimos resultados ....
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CANDIDATURAS
PARA CERTIFICAÇÃO FLORESTAL
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O Ministério da Agricultura abriu as candidaturas para quem desejar beneﬁciar da certiﬁcação ﬂorestal. Para tal, deverá enquadrar-se numa das seguintes categorias: proprietário ou produtor
ﬂorestal, organização de produtores ﬂorestais, órgãos de administração de baldios, entidades gestoras de zonas de intervenção
ﬂorestal (ZIF) ou entidades com vocação ﬂorestal, como os organismos que integram os pólos de competitividade e tecnologia.
A ajuda contempla as acções de constituição de Sistemas de Certiﬁcação da Gestão Florestal e Adesão a Sistemas de Certiﬁcação
da Gestão Florestal já existentes. O subsídio é não reembolsável
de 80 por cento para áreas aderentes a ZIF e de 50 por cento para
áreas não aderentes. Os interessados podem consultar a informação no site do ministério.

“Florestas para as pessoas” é o tema do Ano Internacional
das Florestas, que foi lançado a 24 de Janeiro, em Nova Iorque, EUA, durante a 9ª Sessão do Fórum das Nações Unidas
para as Florestas (UNFF). A Organização das Nações Unidas
(ONU) declarou 2011 como o ano de conservação e desenvolvimento sustentável das ﬂorestas, alertando para a diversidade biológica e estabilidade do clima mundial. Estas
áreas ocupam 31 por cento da área terrestre. A Rússia é o
país com a maior extensão ﬂorestal do mundo, seguindose o Brasil.

DESIGN PORTUGUÊS EM PARIS
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O gabinete de tendências Nelly Rodi, em Paris, França, escolheu três peças da Boca do Lobo para representarem
as melhores escolhas do design para este ano. Os artigos
estiveram em exibição em ﬁnais de Janeiro, numa mostra
que recebe dez mil visitantes e junta as melhores e maiores marcas mundiais. Durante o certame, a empresa portuguesa mostrou ainda cinco novas peças, com o intuito de
promover a marca em mercados estratégicos como EUA
ou Reino Unido.

A AICEP organiza, entre 14 e 18 de Março, a visita do importador DMD
Studio a Portugal. A empresa representa no mercado russo marcas de
mobiliário de origem espanhola, belga, italiana e francesa. A iniciativa insere-se no Plano Promocional 2011 para a Rússia e demonstra o
interesse em contactar fabricantes lusos de mobiliário de gama média-alta e alta, bem como fornecedores de tecidos para decoração de
interiores e estofes. A DMD Studio executa projectos de decoração de
interiores a pedido do cliente e é especialista no negócio de gama alta
de madeira maciça, inclusive espécies exóticas, combinando vários estilos. A rede de distribuição cobre as maiores cidades russas.
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A Corticeira Amorim está a investigar as vantagens da aplicação da cortiça em materiais de
construção eco-eﬁcientes, que respeitem a biodiversidade. De acordo com os estudos cientíﬁcos,
“trata-se de uma matéria-prima natural, renovável e reciclável, perfeitamente enquadrada nas
necessidades da construção sustentável”. A empresa destaca ainda o “desempenho que a mesma proporciona ao nível de isolamento térmico
e acústico” e “o facto de assegurar a mesma performance ao longo de toda a vida útil do produto, sem perda de características”. Por outro lado,
a cortiça “é resistente ao desgaste e apresenta
um coeﬁciente de atrito elevado”, assumindo-se
versátil pois combina “um conjunto de características que nenhum outro material, natural ou
artiﬁcial, consegue igualar”. A empresa investe
anualmente cinco milhões de euros na procura
de novas aplicações.
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As embalagens de madeira, criadas em Portugal,
vão deter identiﬁcação própria. Estas serão dotadas de um selo que indica que foram fabricadas
de acordo com as normas técnicas e boas práticas, pelo que são consideradas adequadas para
conter, proteger e transportar produtos hortofrutícolas. O mesmo processo aplica-se às embalagens totalmente recicláveis. Para obter o selo, os
produtos deverão atravessar um processo de veriﬁcação e certiﬁcação dos materiais e do processo
de fabrico. Terminada essa fase, a EMBAR, empresa responsável pela atribuição da distinção, emite
os certiﬁcados Grow e confere a licença de colocação do símbolo nas embalagens. “Os fabricantes deixarão de estar em desvantagem perante os
seus congéneres de outros países onde o selo já
é utilizado e reconhecido”, explica José Alberty,
presidente da EMBAR.

MÉXICO É EXEMPLO DE GESTÃO
FLORESTAL
O México apresentou um modelo de gestão ﬂorestal comunitária, durante a última Conferência Climática da ONU (Cancún), que explora a matéria-prima de
forma sustentável. A Comissão Nacional Florestal mexicana revelou que o trabalho desenvolvido em parte da sua ﬂoresta na extracção de madeiras raras está a
proteger a população local de jaguares. A prática é simples: os moradores da comunidade Noh-ibec retiram apenas três árvores de mogno por hectare por ano,
deixando intocados 24 mil hectares. No futuro, a prática poderá ser beneﬁciada
por um mecanismo que confere créditos negociáveis para actividades, como a
preservação ﬂorestal. A comunidade recebeu certiﬁcação ambiental da madeira
e permitiu a exportação de mogno a melhores preços para os mercados dos EUA
e Europa, embora as margens de lucro ainda sejam pequenas.

panorama

GH;>=?>ACD60; k 

panorama

 k GH;>=?>ACD60;

08<<?=0<>BCA0
34B8=60?DA0
!(., 22 "1( , (2$,/1$&.04$/$31¾+$.
A Associação dos Engenheiros Florestais de Espanha publicou as conclusões de um grupo
de trabalho que esteve a estudar os critérios da obrigação, o preço e o interesse nacional.
A obrigação signiﬁca que Espanha vai assumir os compromissos de energia diferentes
para 2020, em que 20 por cento da produção energética deve ser proveniente de fontes renováveis. Assume ainda a meta de reduzir em 10 por cento as emissões de CO2 em
sectores, que não estão sujeitos à compra de licenças de emissão, obrigatórias pelas directivas da União Europeia. A biomassa tem ainda a vantagem de ser mais barata se comparada com a que provém de combustíveis fósseis, como o petróleo ou o gás natural. A
energia tem a particularidade de ser auto-ﬁnanciada. Especialistas em biomassa ﬂorestal
defendem que para produzir a mesma energia da biomassa ou do petróleo, o investimento é 25 por cento inferior e cria cinco a dez postos de trabalho permanentes. Por outro
lado, quando comparado ao petróleo, um milhão de toneladas de madeira usado para
substituir o crude é responsável por gerar quatro mil novos empregos. Porém, a indústria
enfrenta alguns problemas para o desenvolvimento comercial. A maioria da área ﬂorestal
de Espanha está entregue a privados e, em muitos casos, são pequenas propriedades, o
que é difícil de gerir. O sector privado já reivindicou apoio político e ﬁnanceiro ao governo
espanhol para a criação de um mercado para desenvolver a biomassa.

A Associação das Indústrias de Madeira e
Mobiliário está a organizar a presença dos
produtores portugueses na International
Furniture Fair de Singapura, a decorrer
de 9 a 12 de Março. O certame é um dos
maiores da Ásia, com uma área de exposição de 70 mil metros quadrados e que
conta anualmente com a presença de 25
países, nomeadamente EUA, Itália, Reino
Unido e França. Serão exibidas mais de 130
mil peças de mobiliário, iluminação, decoração e de outras áreas, numa exposição
que reúne no mesmo espaço arquitectos,
designers de interiores, distribuidores, retalhistas, compradores e comerciantes de
mobiliário.

MADEIRA ILEGAL DIMINUIU
O relatório do instituto londrino Chatham House adianta que a produção mundial de madeira de origem ilegal desceu 21 por cento desde
2002. O documento indica ainda que cerca de 100 milhões de metros cúbicos de matéria-prima ilegal são extraídos em todo o mundo. O
estudo considerou a trajectória do produto num conjunto de países que representam 40 por cento da actividade ilegal (Brasil, Indonésia,
Malásia, Camarões e Gana) até à entrada em grandes mercados consumidores (EUA, Japão, Reino Unido, França e Holanda), passando pelos principais portos, nomeadamente da China. Na Amazónia, a prática diminuiu entre 50 e 75 por cento, enquanto na Indonésia atingiu
os 75 por cento e nos Camarões os 50 por cento. Apenas neste conjunto de países, a acção permitiu evitar a degradação de mais de 17
milhões de hectares de ﬂoresta. A produção de madeira ilegal é mais frequente nos países tropicais. Os grandes produtores de matéria de
qualidade fazem uma gestão de longo prazo do uso das ﬂorestas para uma produção mais sustentável.
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POTENCIAL DE REGENERAÇÃO É SUPERIOR
EM FLORESTAS DE INDÍGENAS
No Brasil, um investigador descobriu o potencial de regeneração das ﬂorestas ocupadas pelos
índios Yanomami. O estudo incidiu sobre imagens de quatro épocas diferentes, com intervalos de sete anos, em que as zonas com clareiras foram relacionadas com a situação demográﬁca dos grupos. Ficou provado que os índios que vivem em constante mudança, desenvolvem
um ciclo que permite a regeneração das ﬂorestas, pelo que no ﬁnal de 15 anos voltam para
a primeira clareira, que entretanto regenerou e possibilita o seu uso sustentado. O trabalho
conclui ainda que o ambiente teve uma auto-regeneração considerável em comparação com
locais que estão constantemente sujeitos a actividades de caça e plantio.

Cientistas descobriram que o etanol à
base de celulose pode permitir o aumento da produtividade sem alterar a
área plantada. O estudo sobre a matéria
foi publicado no livro “Routes to Cellulosic Ethanol”, que aborda a procura de
uma tecnologia para a produção em
escala industrial do etanol, derivado da
celulose da cana-de-açúcar. Recordese que até ao momento a técnica só
permite a produção a partir da sacarose, o que corresponde a um terço da
biomassa da planta. O novo processo
poderá permitir o aproveitamento dos
outros dois terços, aumentando a produtividade sem alterar a área plantada.

PREÇO DA CELULOSE
EM QUEDA
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A Corporação Chilena da Madeira (Corma) espera que o sector cresça 13 por cento, em 2011.
Para tal, a associação planeia reconstruir as áreas mais afectadas pelo terramoto de 27 de Fevereiro de 2010, de forma a incentivar o consumo de madeira. Com o aumento das necessidades,
estima-se um aumento de quase 10 por cento nas vendas de madeira para a construção e crescimento semelhante ao nível do emprego.

A consultora ﬁnlandesa Foex anunciou que o preço da celulose de ﬁbra curta, na Europa, diminuiu 0,07
por cento, enquanto a ﬁbra longa
registou uma queda de 0,10 por
cento. Já na China, houve um aumento de 0,11 por cento comparado com o período anterior.

MADEIRA MOÇAMBICANA
REGRESSA À RÚSSIA
O Governo de Moçambique prepara-se para reiniciar o processo de exportação de madeira para a
Rússia. No passado, a nação europeia era um dos
principais destinos da matéria-prima. O Instituto
para a Promoção das Exportações (IPEX), do Ministério da Indústria e Comércio de Moçambique,
já anunciou que será criada uma empresa conjunta
na área ﬂorestal no território africano, tendo garantido que, nos últimos três anos, recebeu pedidos de
informação das autoridades russas sobre a possibilidade de importar madeira. Em 2010, empresários
russos estiveram em Maputo para estudar o mercado de madeira tropical.
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Uma pesquisa recente indica que a China está a conseguir travar a desertiﬁcação da sua área ﬂorestal, mas que demorará 300 anos para recuperar as terras
perdidas para a areia. Mais de um quarto do território está degradado ou submerso em dunas e cascalho, devido ao clima seco e pela procura desregulada
de água e solo para albergar a maior população do mundo. Recorde-se que o
país tem em curso a maior campanha de plantação de árvores e conseguiu até
ao momento estabilizar o solo. Estima-se que, desde 2005, a área desértica do
país foi reduzindo a um ritmo anual de 1.717 quilómetros quadrados, superando os resultados do período 2000-2005. No entanto, existe ainda 1,7 milhões
de metros quadrados para recuperar. O governo acredita que poderá recuperar 530 mil quilómetros quadrados por meio da reﬂorestação, protecção e regeneração natural.
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A Associação Brasileira de Preservadores de Madeira quer implementar o hábito de utilizar madeira tratada na construção civil, através de uma
difusão de informações sobre as suas vantagens.
Actualmente, o país aposta em construções feitas de alvenaria, ao contrário do que já se veriﬁca
em regiões como a Austrália e Estados Unidos.
O sector ainda desconhece que a madeira tratada de ﬂorestas plantadas é mais barata, oferece
resistência a pragas, tem durabilidade e é “ecologicamente correcta”. Por outro lado, ainda não
existem restrições para a sua aplicação na construção civil. Anualmente, o país produz mais de
um milhão de metros cúbicos de madeira tratada, sendo que apenas 10 por cento se destina ao
sector. O restante é aplicado nos sectores eléctricos, ferroviários e rural.
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AIMMP PARTICIPA
NO SALÃO
INTERNACIONAL
DO MÓVEL
À semelhança dos anos anteriores, a AIMMP
está a organizar uma participação conjunta
no iSaloni, em Itália. Será criado um espaço
que vai reunir empresas da Fileira Casa, dando continuidade à presença portuguesa nos
principais eventos mundiais. No certame serão apresentadas as recentes tendências ao
lado das maiores marcas do mundo, num
espaço de 150 mil metros quadrados, considerado por muitos como a vitrina do design. Numa área de 400 metros quadrados,
os portugueses vão expor os seus produtos
num stand individual, beneﬁciando de um
espaço comum decorado com peças de todos os participantes e acompanhamento no
local por proﬁssionais especializados. A mostra mundial de moda do móvel decorre de 12
a 17 de Abril.
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O “Observatório do Mercado de Madeira” é o novo serviço de informação que
visa a difusão de notícias sobre o mercado da madeira, através da recolha sistemática e actualização de dados, das tendências e das previsões para a indústria
da madeira, disponíveis no site da Federação. A nova iniciativa da FederlegnoArredo integra e amplia o leque de serviços oferecidos às empresas associadas. O Observatório funciona para cuidar da optimização, da compilação
e publicação de informação actualizada e veriﬁcada, que a Federação recebe
das suas associações, bem como a recolha de procedimentos, livros, arquivos,
documentos e revistas das associações. Os membros terão a oportunidade de
rever e pedir informação livre, tais como dados relativos às reuniões dos mercados nacionais e internacionais, informações estatísticas sobre importações e
exportações, estudos especializados sobre a análise económica do sector (como o recente estudo realizado sobre o sector da madeira no Noroeste), inquéritos sobre os índices de desempenho e de preço. O Observatório pretende ser
um ponto de referência para a indústria mundial da madeira, criando um sistema para oferecer aos seus membros uma actualização mais completa e eﬁcaz.
O serviço, disponível exclusivamente para todos os membros da FederlegnoArredo, é gratuito e oferece os documentos em www.federlegno.it. Os dados podem ainda ser requeridos em formulário de papel através de remessa postal.

Os anéis das árvores mais antigas indicam uma relação entre as mudanças
climáticas e os grandes acontecimentos da Humanidade, como pragas,
movimentos migratórios ou queda de
impérios. Um estudo, publicado na revista Science, conclui que temperaturas amenas e húmidas correspondem a
períodos de prosperidade, enquanto as
épocas de seca e frio coincidem com
migrações em massa. Foram analisados
mais de 7.200 fósseis de árvores dos últimos 2.500 anos, que constataram que
as alterações nos anéis estão associadas aos diferentes climas. O corte das
árvores também foi estudado, em que
se concluiu que “o maior volume de
corte de madeira para a construção está associado à maior colheita e à consolidação social-económica do século
VI ao IX”.

OPTIMISMO PARA FABRICANTES
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Após o colapso histórico da procura, em 2008, e a ligeira recuperação, em 2009, os fabricantes alemães de máquinas para trabalhar madeira olham para o futuro com optimismo. Mesmo durante a crise têm sido capazes de manter a sua quota de mercado
de 30 por cento. Em 2010, houve um crescimento signiﬁcativo no volume de negócios
de 18 por cento e as previsões para 2011 indicam um aumento de sete por cento. Os
mercados mais interessantes em 2010 foram a China, França, Rússia, Itália e Polónia. O
mercado russo, que representa um potencial considerável, está em recuperação há
vários meses. O relatório indica o mesmo em relação aos EUA. A tendência positiva
veriﬁca-se igualmente no Sudeste Asiático.

Tendo em conta o compromisso com a Made
Expo - a exposição internacional de arquitectura, design e construção, que vai na quarta edição e decorrerá em Fiera Milano Rho,
desde 5 a 8 de Outubro de 2011 -, começou
a promoção da feira, que inclui uma série de
iniciativas para a apresentação regular de notícias. Entre as novidades de 2011, destaca-se
o acordo assinado com Federcostruzioni, a federação de associações e organizações, que
inclui toda a indústria da construção. A partir
da colaboração entre a Federcostruzioni e a
Made Expo vão nascer projectos para a promoção da segurança, pesquisa e inovação
tecnológica, bem como iniciativas especíﬁcas para expandir o mercado das empresas
e da indústria no panorama internacional e
a nova edição do “Edifício do Fórum”, que visa aprofundar a formação em novas técnicas
de construção. As iniciativas de apresentação
das “Aldeias e centros de cidade” para o turista e de imóveis de pequenas cidades italianas
estão também prontas para arrancar, bem como a competição “InstantHouse Social Club”,
promovida pela FederlegnoArredo, em colaboração com o Politécnico di Milano. O tema
central do concurso, que está aberto a estudantes e recém-licenciados de arquitectura,
engenharia e desenho industrial (italianos e
estrangeiros), consiste na criação de um “clube social”, de estruturas locais de agrupamento em pequena escala, localizados ao longo
das vias controladas pelo projecto para a Expo 2015. Para o lançamento da exposição, em
parceria com a rede Sinergie Moderne, tem
sido organizada a “tournée Made Expo”, que
consiste numa série de reuniões à escala regional para a participação dos proﬁssionais
da construção e dos empresários, onde se
destaca o debate sobre diferentes temas das
construções modernas.
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A Sicam 2010, a feira internacional de componentes e acessórios para a indústria do mobiliário, que decorreu em Outubro do ano passado, fechou da melhor forma, pelo que se considera que a segunda edição foi um grande sucesso. A conﬁrmação de um tão grande número
de expositores - mais de 73 por cento quis conﬁrmar imediatamente a sua participação na
edição de 2011 (exposição será realizada entre 19 e 22 de Outubro) -, quando ainda faltam
dez meses para o evento, é certamente um bom resultado, que surge associado aos inúmeros pedidos para um maior espaço e às solicitações de novos expositores. Um novo ano que
se abre auspiciosamente graças ao reconhecimento oﬁcial da Sicam no âmbito internacional
pela Região Friuli Venezia Giulia. Um acto que deﬁne a realidade, que é o forte apelo para todo o mundo de produtos semi-acabados e insumos tanto para os expositores (25 por cento
de estrangeiros em 530) como para os visitantes (26 por cento do total de visitantes).
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Furniture Manufacturing & Supply China 2011 (FMC China 2011), que antigamente decorria em Xangai no novo centro de exposições internacionais (SNIEC), será realizado juntamente com o Fmc Premium no Pavilhão Expo Theme, de 14 a 17 de Setembro. O FMC Premium é um
espectáculo especialmente concebido para os fabricantes de matérias-primas e componentes de ponta para móveis. A mudança do Fmc
China 2011 SNIEC para o Pavilhão Expo Theme é uma tendência inevitável do desenvolvimento. Depois de se mudar, a FMC terá 79.000 metros quadrados (a área de exposição da FMC China de 2010 foi de 37.000 metros quadrados). Por outro lado, e em simultâneo, a exposição
Furniture China terá cerca de 80 mil metros quadrados a mais. A área total das duas mostras será de mais de 350.000 metros quadrados. O
Pavilhão Expo Theme é a segunda maior sala de exposições em Xangai, a 200 metros do “Pavilhão Chinês” da Expo Mundial de Xangai, pelo
que trará um enorme ﬂuxo à FMC. Além disso, a linha sete do metro liga directamente os dois espaços (SNIEC e o Pavilhão Expo), pelo que
facilita a circulação dos visitantes.
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Asturforesta 2011, a 8 ª edição da Feira Internacional de Exploração Florestal será realizada a 16, 17
e 18 de Junho, no Woods Armayàn, Tineo, Principado das Astúrias, Espanha. A Asturforesta 2011
representa o mercado ﬂorestal tecnológico em
Portugal e em Espanha, cujo sector ﬂorestal representa a cada ano mais de 25 milhões de metros cúbicos de madeira e de madeiras exploráveis
que vão além de 667 milhões de metros cúbicos.
Esta é a razão pela qual todo o negócio relacionado com as ﬂorestas está cada vez maior e a exigir desaﬁos crescentes à maquinaria de trabalho.
Com esse crescimento de mercado, os preços das
máquinas tornam-se apertados e os factores ambientais determinam manifestamente as actividades madeireiras. Como tal, a Asturforesta 2011
sobe ao palco e torna-se na plataforma de mercado onde os decisores mostram ao sector ﬂorestal
(em Espanha e Portugal, mas também na recente
indústria da Europa Central e América do Sul) a
sua capacidade para alcançar a relação adequada
entre rentabilidade e respeito pelo meio ambiente. Simultaneamente, haverá conferências sobre
diferentes temas actuais, tais como a acreditação
da ﬂoresta e a sua relação com os resíduos da exploração de montagem.

ARQUITECTURA
SUSTENTÁVEL
EM DESTAQUE
A Ordem dos Arquitectos e a Cosentino organizaram em Março
duas acções de formação, que
tiveram lugar no Porto e em Lisboa. O tema central do workshop,
que se insere num ciclo de conferências para proﬁssionais, dizia
respeito às características e aplicabilidades de superfícies recicladas
para bancadas de cozinha, pavimentos e revestimentos, no contexto da arquitectura sustentável.
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As empresas da madeira e mobiliário alteraram o plano de internacionalização que tinha como alvo o norte de África, devido aos últimos conﬂitos que assolam a região. Assim, para 2011
a aposta passa pelo reforço das vendas no mercado angolano e pelo reforço das relações comerciais com o Reino Unido, que “tem sido esquecido” e com os Estados Unidos, que são o
centro de tudo. “Tínhamos decidido este ano dividir as maçãs pelos cestos e apostar no norte
de África, mas na sequência dos últimos acontecimentos revimos os planos e vamos reforçar
a aposta no mercado de Angola”, assumiu Fernando Rolin, presidente da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (aimmp).
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A Liga para a Protecção da Natureza (LPN)
defende que a ﬂoresta nacional tem como
principais problemas a crescente “degradação e insustentabilidade”, provocadas pelo
abandono, incêndios e falta de gestão e pelo aumento da área de espécies exóticas. A
organização aproveita o Ano Internacional
das Florestas para lembrar que a ﬂoresta cobre um terço do território, pelo que “as razões
para celebrar são muito poucas”. A entidade
considera ainda que a meta de um máximo
de 100 mil hectares de área queimada apontada no Plano Nacional de Defesa Contra Incêndios “foi largamente ultrapassada em
2010”. As diﬁculdades no funcionamento das
Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) e a ausência de desenvolvimento na concretização de
um Cadastro das Propriedades Florestais são
outras das preocupações, bem como a presença das espécies exóticas, “um dos maiores
problemas da conservação da natureza em
Portugal”. A LPN quer que os portugueses tenham acesso a uma melhor informação sobre
a situação da ﬂoresta.
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Um relatório do programa da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Meio Ambiente
indica que se fosse investido anualmente dois por cento do PIB global na adaptação das economias para um futuro mais sustentável iria permitir a criação de um crescimento económico de 15,7 por cento até 2015. Para tal, seriam necessários 1,3 mil milhões de dólares por ano
para apostar em dez áreas fundamentais que assegurariam uma economia verde com baixo
consumo de carbono e uso eﬁciente dos recursos. O investimento focaria a agricultura, as
construções, a energia, a pesca, as ﬂorestas, a indústria, o turismo, os transportes e a gestão
dos resíduos e da água.
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BRASIL, RÚSSIA, ÍNDIA E CHINA
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Unidos por características em comum, como são disso exemplo o vasto território, os
elevados índices populacionais e as altas taxas de crescimento económico, os países
que formam os Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) têm perﬁs bem distintos quando o
assunto é vantagem comparativa, mas no que concerne ao aumento signiﬁcativo da
sua inﬂuência no comércio internacional a superioridade é, cada vez mais, inegável.

,.#$+.#$
#$2$-5.+5(,$-3.
!1 2(+
Economia com elevada participação do
consumo e mercado doméstico forte;

1Â22(
Desenvolvimento baseado nas vendas
externas de commodities energéticas:

º-#(
Beneﬁcia do aumento das exportações
de serviços para crescer a taxas
elevadas, bem como para potenciar
a sua competitividade em diversos
outros sectores;

"'(Desenvolvimento é dirigido pelas
exportações de manufacturas e por
elevadas taxas de investimento.
De destacar a rápida expansão do
mercado consumidor externo.
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Na última década o BRIC reforçou a sua importância no mercado mundial, apresentando taxas de exportação ainda mais elevadas,
apesar das acentuadas diferenças entre os
quatro países. O Brasil, por exemplo, apresenta uma elevada vantagem comparativa
em produtos intensivos, em recursos naturais
e primários agropecuários, com uma prima-

zia crescente. Enquanto a Rússia, de acordo
com um estudo recente, possui competitividade muito acima dos demais no comércio
de primários minerais, a par do primerio que
apresenta uma leve tendência e aumento na
vantagem desse tipo de bem. Já a Índia sustenta a sua elevada primazia comparativa em
produtos intensivos em trabalho, aumentan-
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do consistentemente a sua competitividade
em bens intensivos de recursos naturais. A
China, por sua vez, continua com uma forte
vantagem em produtos intensivos de mãode-obra, tendo sido a única economia, entre
os quatro, a conseguir atingir uma situação de
grande competitividade em bens intensivos
em tecnologia, esclarece o estudo.

economia&gestão

GH;>=?>ACD60; k 

economia&gestão

 k GH;>=?>ACD60;

Sabia que…
 A RÚSSIA tornou-se a maior
fonte de Investimento Directo
Estrangeiro (IDE) dentro
do BRIC, após a valorização
das commodities minerais
na década de 2000. O país
ocupa a 14ª posição entre
os maiores investidores
externos de âmbito global;
 A ÍNDIA respondia
por menos de 1% dos
investimentos originados nos
países em desenvolvimento
em 2000 e passou para mais
de 6% no ﬁnal de 2008;
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FONTE: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÓMICA APLICADA DO BRASIL E DIÁRIO ECONÓMICO

A economia brasileira debate-se com importantes desaﬁos nos próximos meses.
Em primeiro lugar, a procura interna
já está
a sofrer
com a
inevitável
subi!1
da das
taxas de juro e o regresso
da inﬂação, o que reduz
o poder de compra. Além
disso, ao basear o desenvolvimento sobretudo na procura interna, as autoridades
brasileiras acabaram por
provocar uma forte subida
das importações. Ao mesmo tempo, as exportações
caíram bastante no último

semestre devido à recessão
mundial e com a apreciação da moeda (o real) que
as autoridades não conseguiram
conter.
Em suma, se
a economia
crescer ao
2(+
nível
que se espera nos próximos
trimestres, a evolução recente, em particular a substituição das exportações
pelo consumo das famílias,
fragilizam o seu potencial.
Dilma Rousseﬀ deverá, por
isso, proceder às reformas
que o Brasil necessita para
aproveitar plenamente todo o seu potencial.
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O relatório utiliza como critério o Índice de
Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR), em
que um país não pode ser considerado como
detentor de vantagens comparativas no comércio de um determinado produto quando

Enquanto os principais países desenvol- assente nos consumidores. Mas a fravidos entraram em recessão económi- queza do yuan torna caros os produca, a China conseguiu melhor. Em 2009, tos importados e o mercado de crédito
cresceu 8,7% (+10,7% no último trimes- continua subdesenvolvido, sobretudo
tre) e superou a Alemanha como maior nas zonas rurais. Pior, as famílias continuexportador mundial. O investimento foi am a poupar um terço dos rendimentos,
o grande motor do crescimento chinês, pois têm de se precaver face às despeem 2009. Graças às ajudas estatais, mas sas de saúde, educação e reforma. A imsobretudo ao disparo do crédito (+150% plementação de um verdadeiro sistema
em 2009). Por um lado, o sector públi- de segurança social permitiria aumentar
co apostou nas infra-estruturas do pa- a conﬁança das famílias e incentivá-las a
tirar maior partiís. Por outro lado,
do dos frutos do
o sector privado
seu trabalho. Se
investiu no imobio crescimento da
liário e no procesChina permaneso produtivo. Na
ce desequilibraChina, a expansão
do, os resultados
deve-se à procura.
continuam imPorém, esta apos"'(- 
pressionantes e
ta nas infra-estruturas e na capacidade de produção não permitem ao país aﬁrmar-se como a
se pode eternizar. É aqui que reside o potência emergente do mundo. Poproblema. O consumo das famílias chi- rém, as bolsas chinesas não estão a salnesas cresce menos que a economia e vo de uma forte correcção e podem
representa apenas 35% do produto in- continuar muito voláteis. O excesso na
terno bruto, ou seja, apenas metade das concessão de crédito, em 2009, ou as
suas congéneres americanas. O “cami- preocupações sobre a evolução futura
nho” do investimento poderá tornar a do yuan podem esconder algumas más
economia demasiado dependente dos surpresas. Contudo, para o longo prazo,
mercados externos. A China precisa de a China continua a ter boas perspectium novo modelo de crescimento que vas económicas.

este apresenta valores inferiores a 1. O mesmo registrou os 10 produtos com maior IVCR
de cada país. No caso do Brasil, os três primeiros colocados são: o minério de ferro (IVCR de
25,36), o óleo de semente (18,13) e o tabaco
não-manufatucrado (18,02). Na China, os destaques são a seda (11,49), o coque (produto
derivado do carvão), o semi-coque (6,06) e a
cerâmica (4,62). Entre os produtos com maior
IVCR da Índia estão o gás de carvão, o gás
d’água (44,05), o arroz (15,14) e as pérolas e
pedras preciosas (14,23). Por ﬁm, a Rússia: o
níquel (12,02), a madeira bruta (11,31) e o gás
natural (10,64).
O documento revela ainda que, do ponto de
vista económico, os quatro países possuem
modelos de desenvolvimento distintos. O Brasil caracteriza-se como uma economia com
elevada participação do consumo e mercado
doméstico forte. A Rússia tem o seu desenvolvimento baseado nas vendas externas de
commodities energéticas. A Índia aproveitou

Apesar de ofuscada pelo impres- um papel crescente aos consumidosionante crescimento da China, o res. Contudo, há problemas tais codesempenho económico da Índia, mo a excessiva burocracia, as ainda
nos últimos anos, tem sido bastante débeis infra-estruturas, os subsídios a
bom, com uma média de crescimen- determinados bens essenciais, o que
to do produto interno bruto de 7% torna difícil uma maior competitivina última década. Em 2009, o cresci- dade. Além disso, o Estado indiano
mento terá ﬁcado perto de 7%, o que prefere favorecer o investimento exé um excelente resultado dado o pa- terno através de parcerias com emnorama de crise mundial que se vive. presas locais. Todos estes factores são
O sector público desempenhou um uma barreira ao investimento estrangeiro. Por outro
papel crucial,
lado, as reforcom o anúnmas avançam
cio de impore uma vaga de
tantes medidas
privatizações
pelas autoridade
grandes
des de Deli paempresas irá
ra estimular a
atrair a atenção
economia, noº-#( 
dos investidomeadamente
no âmbito das infra-estruturas, do res e sustentar a bolsa de Bombaim.
apoio às exportações e do incentivo à No entanto, há sinais de sobreaqueaquisição de casa própria. Os trunfos cimento e o mercado indiano não é
da economia indiana residem na me- dos mais atractivos na Ásia. A inﬂação
nor dependência das exportações do é elevada e o banco central poderá
que outros países, no facto do sector subir as taxas de juro mais cedo do
ﬁnanceiro não ter sido afectado pe- que o previsto. Por isso, é importanla crise, no forte aumento do crédito te não expor demasiado uma carteira
ao consumo e, por ﬁm, o rendimento de fundos ao investimento, mesmo a
disponível das famílias tem aumenta- longo prazo, na Índia, apesar do eledo ao mesmo ritmo do PIB, o que dá vado potencial do país.
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A recessão mundial atingiu dura- foi reforçada e modernizada.
mente a Rússia. O rublo perdeu Com as reformas e a recupera35% do seu valor em poucos ção económica na esfera emermeses e a bolsa caiu 70%, no iní- gente, que sustentará a procura
cio de 2010. Mas nos últimos tri- e os preços das matérias-primas
mestres, conseguiu recuperar. A (embora seja improvável que reeconomia voltou à via do cresci- gressem aos máximos de 2008),
mento e os investidores regres- a economia deverá progredir.
saram a Moscovo, embora este Deste modo, o crescimento da
país ainda esteja convalescente. Rússia poderá manter-se inteDepois do colapso económico, ressante apesar de não regressar
aos
em 2009,
níveis préa econocrise dos
mia russa
anos anrecupeteriores. A
rou
no
bolsa de
ano tranMoscovo
sacto com
seguirá a
a subida
1Â22( 
mesma
do preço das matérias-primas. A mé- lógica de dependência do secdio prazo será a evolução desse tor das matérias-primas, pemercado que determinará o di- lo que as perspectivas podem
namismo russo. Se a Rússia não ser relativamente boas. A lonconseguiu evitar a recessão, foi go prazo, um investimento na
suﬁciente forte para lhe resistir. Rússia seria uma aposta na caNos últimos anos assistiu-se ao pacidade das autoridades de
regresso de um Estado mais for- Moscovo em explorar melhor o
te e autoritário. A corrupção foi potencial do país, mas ainda há
combatida. A dívida ao estran- muitas reformas por fazer, o que
geiro foi paga e a administração gera demasiadas incertezas.
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o aumento das exportações de serviços para crescer a taxas elevadas, bem como para
potenciar a sua competitividade em diversos
outros sectores. Por seu turno, o desenvolvimento chinês é dirigido pelas exportações de
manufacturas e por elevadas taxas de investimento. Além disso, é de destacar a rápida expansão do mercado consumidor externo.
Ao nível da internacionalização, as empresas russas, indianas e chinesas atribuiem um
importante papel no que respeita às suas relações com os investimentos fora dos seus
territórios. A Rússia, por exemplo, tornou-se
a maior fonte de Investimento Directo Estrangeiro (IDE) dentro do BRIC, após a valorização das commodities minerais na década
de 2000. O país ocupa a 14ª posição entre os
maiores investidores externos de âmbito global, com a soma de US$ 203 biliões em IDE
em 2008. A evolução da Índia também é surpreendente. O país respondia por menos de
1% dos investimentos originados nos países
em desenvolvimento em 2000 e passou para
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mais de 6% no ﬁnal de 2008. A saída de IDE da
Índia é, aliás, uma das dimensões mais notáveis da crescente integração desse país com a
economia mundial, sobretudo após 2006. Sobre a China, os autores enfatizaram as taxas
de crescimento em torno de 10% nos últimos
30 anos. Com isso, além da importância obtida para o continente asiático, o país passou a
exercer inﬂuência sobre outros mercados. Essa internacionalização, que ganhou mais força somente na década de 2000, fez com que
a China, já no ﬁnal de 2008, se transformasse
num importante investidor estrangeiro entre
os países em desenvolvimento.
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Bruto) dos BRIC superará o PIB do G-7 (EUA, Reino Unido, França, Alemanha,
Itália, Canadá e Japão). Actualmente, o PIB dos BRIC corresponde a 16% do PIB
mundial; possuem 42% da população do planeta e ocupam 26% do território da
Terra. A China, o principal elemento do grupo, é o maior exportador mundial;
I[W[ij[ifWi[i`kdjWhceiekjhWi)Z[ijWYWZWi[Yedec_Wi[c[h][dj[i0?dZedsia, México e Turquia (completando, assim, o chamado E-7), veremos que os até
agora países mais desenvolvidos estão a perder terreno de uma forma muito acelerada. Uma perda, em parte, estimulada pela crise económica mundial. As previsões actuais apontam para uma ultrapassagem do PIB do G-7 pelo PIB do E-7,
ainda no ano 2020, embora em 2000 o PIB do G-7 fosse o dobro do PIB do E-7
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Enquanto a velha Europa observava impávida
e incapaz a maioria dos seus mercados sectoriais a estagnarem, senão mesmo entrarem
em profunda recessão, o “novo mundo”, a cuja
qualiﬁcação parece ter-se tornado hábito denominar de emergente, parecia abrir-se a cada
dia para novas vagas de oportunidades até há
alguns anos desconhecidas ou cuja escassez
de informações diﬁcultavam avaliações criteriosas ou, simplesmente, inacessíveis.
A explosão demográﬁca em muitos dos países do Magreb, associada a economias pouco
dinâmicas e de comportamento ténue, tornava desinteressante o investimento nestes
mercados. O cenário, admitamos, alterou-se
substancialmente nestes países do sul. Sustentando-se fortemente no aumento do consumo, as taxas de crescimento do PIB abriram
portas às oportunidades emergentes. Parecia
esbater-se a cada dia o fosso entre os países
do norte e do sul, ainda que não invertendo
os números da emigração, apontavam-se novos caminhos. Seria negar a história procurarmos aqui ocultar o período marcado pelo
estabelecimento de plataformas políticas –
como seja a título de exemplo a União para
o Mediterrâneo – e cujo plano de inversão
permitiu abrir espaço a novas oportunidades

na área da construção, redeﬁnição da rede escolar, ou todo um vasto conjunto de sectores
como o nosso, a novas acessibilidades e toda
uma multiplicidade de mudanças (lentas é
certo), mas que criaram e elevaram expectativas sobre mercados emergentes.
Não precisaríamos de recuar mais do que alguns meses para encontrar múltiplos artigos
de opinião em jornais de referência mundial
apontando novos caminhos a empresas e empresários, empurrando-os, literalmente, para
uma aposta nestas novas plataformas. A era
das economias emergentes, tal como a Líbia
ou a Tunísia, parecia poder vir a ofuscar a avaliação projectada há sensivelmente uma década por Jim O’Neill.
Continuam a existir casos de sucesso – e ainda bem - em que as ponderações de O’Neill
foram ignoradas e que, recorde-se, apontavam o Brasil, a Rússia, a Índia e a China como
economias em acelerados e seguros processos de avanço, admitindo mesmo, segundo
dados retirados deste investigação datada de
2001, que no prazo de 50 anos as economias
Bric - anacrónimo dos países referenciados, representariam um bloco maior que as actuais
maiores economias mundiais.

Estes quatro países representam hoje mais de
40 por cento da população mundial, e ainda
que não estejam organizados como bloco
económico ou político, tais como os Estados
Unidos da América ou a União Europeia, poderão vir, segundo este estudo, a serem economicamente mais fortes do que os dois.
Teremos que ser cautelosos e não cair no erro de avaliação – cujo paradigma falacioso
encontra a sua expressão máxima nas recentes mutações políticas do Magreb. Marrocos,
Argélia ou a própria Líbia tremem e fazem
tremer o seu título de mercado emergente.
Cresce o medo e receio de investir em países que deram sinais claros de acentuados
índices de apetência à modernização e industrialização, mas que ruíram politica e, por
arrasto, ﬁnanceiramente. No entanto, e reforçando o que anteriormente enunciávamos,
encontramos com facilidade indicadores
(nomeadamente nos dados da OCDE) e alertas para o perigo do investimento associado
ao regime político em causa.
O nosso Portugal empreendedor e exportador continua a ter empresas bem sucedidas
em países com taxas de emprego elevado,
níveis de pobreza acentuada, índice de poder de compra baixo e retorno de divisa improvável, geralmente tido como países de
risco onde empresas investiram onde superabundavam dúvidas e faltavam certezas.
Continuamos, é certo, a cada dia que passa
expectantes no que acontecerá nos países
do Magreb.
É um facto, e em jeito de conclusão, acreditar que é no maior cruzamento de variáveis
possíveis que os empresários terão certezas
e deixarão de ver os seus investimentos atirados à sorte (ou infortúnio) de autênticas
rodas livres. O que foi durante muito tempo
considerado como “fazer uma experiência e
aventurar-se nos países emergentes” impelenos o bom senso e a prudência a considerálos como excepção.
Reforça-se cada vez mais a sensibilidade
exposta de Jim O’Neill para a existência de
mercados, esses sim sólidos e em forte crescimento. Não precisamos de grandes enunciados teóricos, antes e tão-somente reviver
os enunciados e comprovar que os Bric são
hoje, como há 10 anos, e muito provavelmente dentro dos 40 seguintes, um inesgotável e surpreendente mundo novo ou, estes
sim, verdadeiros gigantes adormecidos.
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As ﬂorestas cobrem 31% de toda a área terrestre do planeta e têm responsabilidade directa
na garantia da sobrevivência de 1,6 biliões de
pessoas e de 80% da biodiversidade terrestre.
Pela importância que têm para o planeta, elas
merecem ser mais preservadas e valorizadas
e, por isso, a ONU declarou que 2011 é o Ano
Internacional das Florestas.
Segundo dados do Pnuma – Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente, as
mesmas são capazes de movimentar cerca
de $ 327 biliões por ano, mas infelizmente as
actividades que se baseiam no derrube de
árvores ainda são bastante comuns em todo

o mundo. Para sensibilizar a sociedade para
a importância da preservação das ﬂorestas
como garantia de vida no planeta, a Organização das Nações Unidas vai promover
durante os próximos 10 meses acções que
incentivem a conservação e a gestão sustentável de todo o tipo de ﬂoresta do planeta,
mostrando que a exploração das matas sem
um planeamento sustentável pode causar
uma série de prejuízos para o planeta, entre
eles o agravamento das mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, o incentivo
a actividades económicas ilegais, como a
caça de animais, e a ameaça à própria vida
humana.
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Incêndios, pragas e alterações climáticas são,
para as associações ambientalistas, as principais ameaças à ﬂoresta, que ocupa 40% do
território português. Alertar para estes perigos é o objectivo do Ano Internacional das
Florestas. Em Portugal é a Comissão Nacional
da UNESCO que está a dinamizar a comemoração, em articulação com a Secretaria de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural.
O intuito é a promoção da conservação das
ﬂorestas em todo o mundo, tal como a sensibilização da população para o papel que estas
desempenham no desenvolvimento global
sustentável. A ﬂoresta é actualmente responsável por quase 12 por cento das exportações
portuguesas, pelo que importa combater alguns dos problemas que lhe são inerentes,
como aqueles relacionados com as questões
ﬁtossanitárias ou a existência de uma dimensão de propriedade “relativamente reduzida”
e algum abandono do interior do país.

observando a conservação do solo, da qualidade da água e do ar e do habitat da fauna
silvestre e da pesca”.

Para as associações ambientalistas, o Ano Internacional é mais uma oportunidade para
avançar na resolução desses e outros problemas, como a falta de um cadastro para saber que árvores existem, onde e quem são
os proprietários ou a preparação para as alterações climáticas. A Quercus, por exemplo,
tem salientado a expansão das pragas, como
o nemátodo da madeira do pinheiro, e a necessidade de melhorar o ordenamento do
território, com a promoção de “uma ﬂoresta
multifuncional, com mais espécies adaptadas
ao clima e aos solos, como sobreiros, azinheiros ou freixo”. Preocupações partilhadas pela
LPN - Liga para a Protecção da Natureza.

social e ao económico. De acordo com a Sociedade Americana de Ciência Florestal, “ﬂorestas sustentáveis são aquelas manejadas de
forma a atender às necessidades do presente
sem comprometer a habilidade de gerações
futuras em satisfazerem as suas próprias necessidades, pelo manejo ético e responsável
da terra, integrando o crescimento, a provisão
e a colheita das árvores para produtos úteis,
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O conceito de sustentabilidade ﬂorestal é um
dos aspectos mais importantes no que concerne à ﬂoresta e engloba aspectos relacionados à produção de bens, ao ambiente, ao

As inter-relações e dependências entre esses aspectos justiﬁcam a preocupação permanente dos administradores e silvicultores
na procura da sustentabilidade ﬂorestal, que
é suportada por quatro pilares: a sustentabilidade da produção (biológica), ambiental,
social e económica. Esses quatro pilares devem mostrar um adequado alinhamento ou
nivelamento entre si. Por exemplo, uma elevada produção de madeira em detrimento
da conservação ambiental não se sustentaria
por muito tempo. A sustentabilidade biológica depende da disponibilidade de factores de
crescimento para a produção de determinado bem, como madeira, por exemplo. Na região tropical, a disponibilidade dos recursos
do solo – água e nutrientes, determina o nível da sustentabilidade. Técnicas de manejo
do solo ou da ﬂoresta que interﬁram negativamente e de maneira irreversível no quantidade e no ﬂuxo desses dois recursos podem
levar à perda da sustentabilidade ﬂorestal. A
sustentabilidade ambiental refere-se à capacidade do ambiente em prover recursos para a produção e o funcionamento equilibrado
do ecossistema e satisfazer os anseios das comunidades local, regional, nacional e inter-
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nacional e dos clientes. A sustentabilidade
económica diz respeito ao retorno económico do negócio. Por ﬁm, a sustentabilidade social requer a aceitação e “cumplicidade” das
várias comunidades para o negócio da empresa no que diz respeito aos aspectos ambientais, culturais, políticos e pessoais.
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A indústria tem-se mostrado, cada vez mais,
eﬁciente na procura de conhecimento e informações que permitam o desenvolvimento
de técnicas de manejo sustentado das ﬂorestas, especialmente as plantadas, ainda que se
reconheçam que existem muitas questões a
serem resolvidas. O uso racional do solo e a
preservação de formações vegetais e seus recursos, de acordo com os preceitos da legislação vigente, tem sido uma preocupação.

A estrita observância das leis ambientais faz
com que as empresas ﬂorestais portuguesas
se venham a tornar as maiores detentoras de
áreas de preservação permanente dentre as
que desenvolvem actividades de agronegócio. Embora não sejam raras as empresas que
utilizam menos de metade das suas áreas para o plantio e produção de bens ﬂorestais.

Cita-se, como exemplo, a não utilização da
queima de resíduos no preparo das áreas
para plantio, o preparo mínimo do solo, a
aplicação e reposição de nutrientes em quantidades compatíveis com aquelas absorvidas
pelas árvores e removidas pela colheita, a manutenção do máximo de resíduos vegetais
na área, a utilização de materiais genéticos
eﬁcientes na utilização de nutrientes e água,
dentre outras técnicas racionais e conservadoras de recursos.

A esses aspectos soma-se o facto de, em
muitas regiões, o cultivo ﬂorestal se limitar a
áreas degradadas pelo uso agrícola e, especialmente, pastoril. Nessas áreas, o cultivo ﬂorestal tem contribuído para a recuperação do
teor de matéria orgânica do solo, característica que é considerada como uma das mais
importantes para a sustentabilidade, saúde e
funcionalidade do solo.
O cultivo ﬂorestal, dependendo do tipo de
manejo aplicado, pode desempenhar algu-

mas das funções típicas das ﬂorestas naturais. Além da conservação do solo e melhoria
da qualidade da água, as ﬂorestas plantadas
podem contribuir para o aumento da biodiversidade, especialmente quando manejadas
por desbastes para obtenção de madeira para serraria, postes e dormentes ferroviários.
O desbaste permite a formação de sub-bosque de vegetação nativa, criando condições
de maior diversidade vegetal, animal e de
organismos do solo. Comparativamente aos
cultivos agrícolas, poucos defensivos são utilizados no cultivo ﬂorestal, reduzindo a possibilidade de impactos no ambiente. Por ﬁm, os
benefícios económicos e sociais das ﬂorestas
plantadas devem estar alinhados com a produção e conservação ambiental, até porque a
actividade ﬂorestal tem importante participação no PIB e na pauta de exportação do país.
Mensurar a sustentabilidade ou insustentabilidade de um ecossistema ﬂorestal não é tarefa
fácil. Por isso, o monitoramento de características ambientais e sociais é essencial para
avaliação da sustentabilidade ﬂorestal (sensu lato). Vários investigadores têm procurado
identiﬁcar indicadores de sustentabilidade
ﬂorestal e estabelecer modelos que possam
predizer a direcção que a sustentabilidade está a seguir em resposta à aplicação de determinadas técnicas de manejo ou adopção de
atitudes económicas e sociais. A criação de
índices que possam reﬂectir o nível de cada
sustentabilidade (biológica, ambiental, social e económica) e um geral, que expresse
a combinação delas, seria um grande avanço
na tomada de decisões e na correcção de rumos nas empresas visando manter um nível
satisfatório de sustentabilidade ﬂorestal.
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Na agenda internacional há quinze anos, a
certiﬁcação ﬂorestal tem-se tornado um importante mecanismo para promover o desenvolvimento sustentável e o comércio de
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produtos ﬂorestais. Nos anos 80, os altos índices de desmatamento nas regiões tropicais
ﬁzeram crescer, na visão da sociedade, a importância das ﬂorestas como provedoras de
serviços ambientais, além da sua tradicional
importância económica. Acordos entre países e medidas domésticas para mitigar práticas insustentáveis não surtiram efeito; países,
grupos de compradores e ONG’s adoptaram
barreiras e boicotes, práticas estas discriminatórias e que transgridem as disposições da
Organização Mundial do Comércio. Nos anos
90, as Convenções da Rio 92 e os Princípios
sobre Florestas – primeira tentativa de consenso global – determinaram que todas as
ﬂorestas (boreais, temperadas e tropicais) deveriam ser utilizadas de modo sustentável.

'eBDQB@CD
LHKGyDRCDGDBS@QDRCD
¯NQDRS@RBDQSH®B@C@R
MNLTMCN
Em paralelo à globalização da economia e
das comunicações, compradores e entidades
ambientais, especialmente de países desenvolvidos, pressionaram os sectores privados
a adoptarem padrões ambientais de mercado, como especiﬁcações de produtos, selos
ecológicos, certiﬁcação de gestão ambiental
e certiﬁcação ﬂorestal. A protecção de ecossistemas ﬂorestais assumiu carácter estratégico no cenário competitivo em que se inserem
empresas e países de base ﬂorestal, como por
exemplo o Brasil, pelo que a existência de vários programas de certiﬁcação ﬂorestal no
mundo tornou-se inevitável.

C[b^eh[iYedZ_[iZ[jhWXWb^e[gkWb_ZWZ[Z[l_ZW1
<ehcWeZ[[if[Y_Wb_ijWidWY_edW_i"cW_eh[dlebl_c[dje
dos stakeholders das empresas, estabilidade de empregos
e capacitação dos trabalhadores e desenvolvimento de
empreendedores locais;
CW_ehYedi_Z[hWef[bWigk[ij[iZ[feii[[kieZWj[hhW1
EXj[deZ[fheZkjeiÔeh[ijW_idecWZ[_h[_hei"c[b^eh
planeamento, gestão e desempenho, economia de custos,
Wkc[djeZWfheZkeÔeh[ijWb[h[ZkeZ[Z[if[hZY_ei[
utilização de novas espécies ou de espécies menos conhecidas;
C[b^eh_WZW_cW][cYehfehWj_lW"YedÓWdWZei_dl[ij_Zeh[i
e acesso ﬁnanciamentos, acesso melhorado e / ou manutenção
de mercados

A certiﬁcação avalia e monitora aspectos legais, ecológicos, sociais e económicos da
operação ﬂorestal mediante veriﬁcação - por
terceira parte independente – de planos de
utilização documentados e implementados.
A sustentabilidade é produto desses aspectos. Se não há viabilidade de um deles, a sustentabilidade não é alcançada.

4G4<?;>1A0B8;48A>
Hoje, há cerca de 230 milhões de hectares
de ﬂorestas certiﬁcadas no mundo. A maior
parte (95%) encontra-se em países das zonas
boreais e temperadas e são justamente esses
países que mais têm beneﬁciado desse mecanismo. O Brasil detém a maior área certiﬁcada da América Latina: são 3,8 milhões ha,
dos quais 32% de ﬂorestas naturais e 68% de

ﬂorestas plantadas. Vale lembrar que produtos exportados, como celulose, papel, serrados, painéis, compensados e móveis geram
divisas anuais da ordem dos 6,7 biliões de
dólares e respondem por 18% do superávit
da balança comercial. Em sintonia com a sua
importância para a sustentabilidade ﬂorestal
e para as relações comerciais, as empresas
brasileiras conciliam vantagens comparativas (clima, solo, base ﬂorestal, tecnologia de
precisão e capacidade organizacional) com
vantagens adicionais como o passaporte para mercados exigentes, do qual o europeu é
representativo. As empresas brasileiras têm
assim a possibilidade de reaﬁrmar o reconhecimento internacional de uma indústria com
suporte tecnológico e produtos de qualidade
“world class”.
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A certiﬁcação ﬂorestal é irreversível, porém é
mais complexa do que se imaginava. O comércio internacional subestimou, de certa
forma, as diﬁculdades e os custos para países
em desenvolvimento, especialmente para pequenos e médios produtores. A oferta mundial de produtos certiﬁcados encontra-se,
ainda, aquém da demanda, sendo necessário
que haja interacção positiva entre medidas
ambientais e comerciais, uma vez que a sociedade em geral e muitos consumidores ﬁnais
ainda não percebem os requisitos e compromissos contidos nos padrões de manejo e na
certiﬁcação e não reconhecem os esforços
dos produtores em adoptar o MFS (Manejo
Florestal Sustentável). O consumidor quer saber, grosso modo, que não está a contribuir
para a destruição das ﬂorestas. O certiﬁcado
ou o selo estampado no produto, como forma de comunicar o atendimento das suas
preocupações com a sustentabilidade, só é
reconhecido por compradores e consumidores conscientes que procuram adquirir produtos ecológica e socialmente correctos, como
é o caso principalmente dos mercados verdes
do Norte da Europa e dos Estados Unidos.

BDQSH®B@kiNMiNl
@ODM@RTL@BQDCDMBH@K
@L@HRO@Q@@R
DLOQDR@RBNLODSHQDL
MNRLDQB@CNR
HMSDQM@BHNM@HR
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BNLNHMUDRSHLDMSND
MiNBNLNBTRSN ONHR
RHFMH®B@@KDFHSHL@kiN
C@@BSHUHC@CDITMSNC@
RNBHDC@CD LDKGNQNT
OHNQONRHBHNM@LDMSNMN
BNLlQBHNHMSDQM@BHNM@K 
@BDRRN L@MTSDMkiN
NTLDRLN@DWBKTRiN
CDLDQB@CNR
Nos países em desenvolvimento, onde a
maior parcela de consumo de produtos ﬂorestais ocorre nos mercados domésticos, a
certiﬁcação ainda não é prioridade na decisão de compra da maioria das pessoas. Desta forma é importante passar a mensagem de
que a certiﬁcação não é apenas uma credencial a mais para as empresas competirem lá
fora. Constitui-se como um mecanismo de
mudança de postura dos produtores e das
empresas, na medida em que amplia a responsabilidade ambiental e social e tem efeito
multiplicador que estimula melhorias em cadeia. Deve ser encarada como investimento e
não como custo, pois a interação dos silvicultores e das empresas com o meio ambiente
em que operam pode signiﬁcar legitimação
da actividade junto à sociedade, melhor ou
pior posicionamento no comércio internacional, acesso, manutenção ou mesmo a exclusão de mercados.

2@AH@PTD
EBe]ej_feZe7de?dj[hdWY_edWb
das Florestas – 2011 está
publicado em todos
os idiomas oﬁciais da organização
e tem como tema “Florestas para
o povo“, exaltando o papel das
pessoas na gestão, conservação
e exploração sustentável
das ﬂorestas no mundo;
<e_Z[i[dlebl_ZWkcWYeb[Ye
exclusiva de selos comemorativos;
;ijeWi[heh]Wd_pWZei[l[djei
on-line para homenagear aqueles
que expressem através das artes
plásticas, fotograﬁas, ﬁlmes e
curtas-metragens a ideia de que
as ﬂorestas são para o povo;
;n_ij[WfheZkeZ[kcWYkhjW#
metragem e alguns anúncios de
interesse público que estão a ser
distribuídos em todo o mundo
em diversos idiomas, incluindo
espectáculos teatrais gratuitos em
que se transmite ideias e fomenta
acções em prol das ﬂorestas
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Qual o objectivo do Pólo de Competitividade e Tecnologia e o que esteve na
base da sua criação?
A ﬁnalidade do Pólo de Competitividade das indústrias de base ﬂorestal é a de
desenvolver as grandes potencialidades
que estas indústrias têm em Portugal.
Apesar de serem actualmente das mais
importantes do país e das que mais contribuem para o equilíbrio da balança comercial (pois representam já mais de 10%
das nossa exportações de mercadorias),
a verdade é que ainda têm margem para se desenvolver muito mais. O Pólo, ao
explorar sinergias entre as diversas ﬁleiras do sector, dará uma contribuição signiﬁcativa para este desenvolvimento. A
AIFF, que é a entidade dinamizadora do
Pólo, começou a funcionar em 2009 e resultou do entendimento entre empresas,
associações e unidades de investigação
que operam nas ﬁleiras do pinho, cortiça
e eucalipto, justamente para criar e explorar aquelas sinergias. Esperamos dar um

contributo importante para que a ﬂoresta
seja ﬁnalmente encarada como um recurso económico fundamental do país.
A ﬁleira da madeira e do mobiliário está ao nível dos concorrentes internacionais?
Sem dúvida. Nesta ﬁleira, temos líderes
mundiais ou europeus em certos seg-

ﬁleira da madeira e do mobiliário, seja na
cortiça ou na pasta e papel, é essencial.
Quando falo em disponibilidade, não me
reﬁro apenas à quantidade. A qualidade
é também um factor da maior importância e é uma das maiores preocupações do
Pólo. Podemos dizer, sem receio de errar,
que a disponibilidade da matéria-prima
nacional nesta dupla vertente é um dos

¦a@KSTQ@CDBNLDk@Q@BNQQHFHQSQnR
ClB@C@RCDCDRKDHWNDLQDK@kiN@N
@OQNUDHS@LDMSNDBNMuLHBNC@R°NQDRS@R§

mentos e uma capacidade competitiva
que se traduz no já referido contributo
para a balança comercial. A aposta na
qualidade e no design tem assumido nos
últimos anos um papel diferenciador para esta indústria portuguesa.
A competitividade nacional passa pela
ﬂoresta?
Inegavelmente. A disponibilidade da matéria-prima para estas indústrias, seja na

aspectos mais críticos para o desenvolvimento futuro das indústrias e para a
contribuição que elas poderão dar para a
redução do desequilíbrio das nossas contas com o exterior.
Quais as principais deﬁciências do
sector?
Em primeiro lugar, a qualidade e quantidade da produção ﬂorestal que estão
muito aquém do desejável e do possível.

¦ °NQDRS@FDQ@Qe
S@MSNLDKGNQ@RT@
L@HRU@KH@@LAHDMS@K
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Temos também déﬁce de qualiﬁcação em
algumas das actividades do sector, quer
na produção ﬂorestal, quer na transformação. Naturalmente que as diﬁculdades
que afectam a actividade económica geral, como os problemas de ﬁnanciamento ou o custo dos transportes também se
fazem sentir nas actividades da ﬁleira.
Mas essas são deﬁciências de contexto e
não deﬁciências da ﬁleira em si própria.
Na nossa perspectiva, as principais deﬁciências que encontramos no sector podem e devem, a bem do próprio país, ser
ultrapassadas através de alianças sólidas
entre os privados e o Estado, como sucede no seio da AIFF, e aumentando a articulação dentro dos próprios serviços do
Estado.
O grau de competitividade da indústria corresponde às suas reais potencialidades?
A competitividade é algo de dinâmico e
que tem de ser conquistada permanentemente. Neste momento, a indústria é, em
geral, altamente competitiva e que tem
todas as condições não só para manter,
mas para melhorar essa competitividade.

Quando falamos das grandes potencialidades estamos justamente a falar da sua
capacidade de conquistar ainda maior
competitividade. Um factor crucial no
desenvolvimento da competitividade é a
inovação e esse é já um dos pontos fortes da ﬁleira. Além disso, através de dois
dos seus projectos, o Pólo está a trabalhar
também no sentido de apoiar essa inovação. Da mesma forma, do ponto de vista
do marketing, o esforço que a ﬁleira tem
feito é notável e irá desenvolver-se ainda
mais. Inovação e marketing são dois dos
aspectos que são objecto dos projectos
do Pólo. A nossa indústria de base ﬂorestal alia o melhor de dois mundos, isto é,
a capacidade de aprender com a História que já é grande nos três sectores tradicionais, com a capacidade de inovar a
pensar no mercado global, e nas necessidades de um mundo cada vez mais perto
das nossas fronteiras.

¦%KNQDRS@lFQ@MCD
U@KH@DBNMuLHB@§

A ﬂoresta é a matéria-prima para esta indústria. Quais são as ﬁleiras com
maior potencial de crescimento? Como
é que o pólo acompanha as problemáticas da escassez de pinho e do nemátodo da madeira?
Praticamente todas as subﬁleiras da madeira, sejam mobiliário, aglomerados ou
pasta e papel têm grande potencial de
crescimento. Esta indústria é amiga do
ambiente, quer no que respeita à base da
matéria-prima, a ﬂoresta, que sequestra
carbono e reduz em termos líquidos as
emissões de CO2; quer no que respeita
aos produtos que fabrica; quer ainda nas
actividades de reciclagem que induz. Indústrias amigas do ambiente terão maior
potencial de crescimento dadas as restrições ambientais que serão cada vez mais
condicionantes da actividade económica.
A escassez de madeira, bem como a sua
deﬁciente qualidade são os nossos maiores inimigos. Neste domínio, a questão
do nemátodo do pinheiro é crucial O
seu combate não pode deixar de ser uma
prioridade e tem de assumir maior intensidade do que tem tido até aqui. A escassez do pinho tem também a ver com a
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que enquadram os projectos das diversas
entidades promotoras, sejam empresas,
associações empresariais ou unidades de
investigação.
A muito curto prazo teremos uma identiﬁcação das necessidades de formação
das diversas actividades e, logo de seguida, esperamos também dispor, depois de
ouvirmos empresas e unidades de investigação, de um conjunto de prioridades
para a investigação cientíﬁca adequada
ao sector. Prioridades que serão posteriormente apresentadas às autoridades
que tutelam a Ciência e Tecnologia.
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redução de área ﬂorestada e que apresenta uma elevada correlação com o impacto psicológico social dos fogos ﬂorestais.
Na prevenção e combate aos fogos tem
havido melhorias importantes nos últimos anos, mas não podemos reduzir o
esforço, nomeadamente de informação
e sensibilização das populações tanto
mais que a maior parte da incidência tem
origem na acção humana não dolosa. A
verdade é que o impacto dos incêndios
poderá ser reduzido se o proprietário tiver incentivo para tratar devidamente a
sua ﬂoresta, o que sucederá se a madeira se valorizar. E ela só se valorizará se
melhorar a qualidade da produção e da
gestão - daí a importância da certiﬁcação
ﬂorestal, que é objecto de um dos projectos do Pólo.
Existem projectos a médio prazo?
A actividade do Pólo é enquadrada numa
óptica de médio e longo prazo, pois são
esses os prazos da ﬂoresta. Os projectos
WYjkW_i j c kc ^eh_pedj[ Wj (&')" cWi
evidentemente não irão ﬁcar por aí.
Qual o papel do pólo na defesa dos espaços ﬂorestais?
O Pólo orienta a sua actividade principalmente para as acções de transformação.
Mas dada a importância crucial da matéria-prima, o Pólo tem também uma contribuição importante na defesa dos espaços

ﬂorestais. Esta defesa é de grande importância para o futuro da ﬁleira. Normalmente a defesa da ﬂoresta é feita junto
da opinião pública como espaço de lazer
e de qualidade de vida ambiental. Isso é
de grande importância, mas para o nosso
país a defesa da ﬂoresta tem de ser feita
também como sendo um recurso económico de grande valia. E isso não tem sido feito, como prova o desleixo a que a
ﬂoresta foi votada pelo país nas últimas
décadas. Não há incompatibilidade entre
a óptica económica e a óptica ambiental.
Pelo contrário: a ﬂoresta gerará tanto melhor a sua mais-valia ambiental de forma
sustentável quanto maior valor económico tenha, pois é este interesse económico que defenderá a existência de áreas
ﬂorestais extensas e de boa qualidade. O
Pólo tem dois projectos âncora que têm a
ver directamente com esse aspecto. São o
projecto sobre a certiﬁcação ﬂorestal e o
de melhoria do material genético.
Quando são procurados por empresas
do sector, que tipo de preocupações
são expostas pelo empresariado?
As principais preocupações - que aﬁnal
são essas a razão de ser do Pólo têm a ver
com a inovação, a investigação cientíﬁca
aplicada, a formação, o marketing, a internacionalização, a valorização ambiental dos produtos da ﬁleira. Em todos estes
domínios o Pólo tem projectos âncora

2011 é o Ano Internacional da Floresta.
Porque surgiu a necessidade de dedicar um ano às ﬂorestas?
A nível mundial, a questão ﬂorestal é um
tema de grande importância, em particular no que respeita à sua preservação como recurso ambiental e à sua utilização
como recurso económico. Para Portugal,
que é um dos países da União Europeia
onde as actividades da ﬁleira ﬂorestal
têm maior importância e maiores potencialidades, o Ano Internacional da Floresta (AIF) assume uma relevância adicional
pois é a oportunidade de informar a opinião pública deste enorme recurso que
podemos aproveitar muito melhor do que
temos feito até aqui. É altura de começar
a corrigir três décadas de desleixo em relação ao aproveitamento económico das
ﬂorestas. Por isso, esperamos poder integrar algumas das nossas actividades deste ano na celebração do AIF.
Que análise faz do estado das ﬂorestas
portuguesas?
Infelizmente é uma análise negativa. É
uma ﬂoresta pouco produtiva, em geral
mal gerida e, por consequência, excessivamente vulnerável a fogos e doenças
das árvores. Este estado é fruto de décadas de desleixo e de esquecimento do seu
papel como recurso económico. Mas há
uma esperança: temos possibilidade de
tirar muito maior proveito desse recurso,

sabemos o que é preciso fazer para isso e,
desde que nos mobilizemos para o efeito,
as actividades ﬂorestais têm um largo futuro à sua frente.
Quais as expectativas para este ano?
As exportações da ﬁleira em 2010 evoluíram muito favoravelmente e todas
as indicações que temos é que este ano
continuará a ser um ano favorável do
ponto de vista dos mercados externos, o
que demonstra a grande competitividade da indústria. Tudo o que se relacione
com o mercado interno, em particular da
construção civil, continuará com as diﬁculdades que estão associadas ao clima
recessivo da economia nacional.
Que recursos ﬂorestais ainda podem
ser explorados?
O maior recurso que nos falta explorar é
o da melhoria da produtividade, ou seja,
obter mais e melhor matéria-prima por
hectare de ﬂoresta. Mas seria importante também, no que respeita, por exemplo
ao pinho, aproveitar as áreas regeneradas
pós-incêndios, evitando que ardam outra
vez e recuperar a área que nas últimas décadas o pinho perdeu.
A ﬂoresta pode ser encarada como uma
alternativa energética?
Hoje já é uma realidade, em termos de
contribuição para a produção de energia
renovável. É mais uma componente das

ﬂorestas que é necessário desenvolver,
mas compatibilizando com utilização da
madeira como matéria-prima. Aqui, o importante é garantir que só é utilizada para
energia madeira que não é susceptível de
ser utilizada com maior valor acrescentado como matéria-prima. A maximização
do valor acrescentado desta como de
qualquer outra ﬁleira deve ser um dos objectivos prioritários da política industrial.
Que desaﬁos a ﬂoresta terá que enfrentar no século XXI?
Alguns dos principais desaﬁos, a nível
mundial, têm a ver com a redução da
área ﬂorestal, devido ao abate indiscriminado de árvores sem preocupação de reﬂorestação e às alterações climáticas que
poderão originar grandes incêndios em
algumas zonas do globo, à semelhança
do que tem ocorrido ultimamente. Porém,
a ﬂoresta tem também grandes oportunidades. O seu tríplice aspecto: ambiental,
de fornecedor de matéria-prima para a indústria e de contribuição para o fornecimento de energia tornam esta ﬁleira num
sector de futuro. À medida que vamos conhecendo melhor as espécies ﬂorestais,
nomeadamente na sua herança genética,
tanto melhor poderemos actuar no sentido de melhorar a sua gestão, obtendo
mais altos níveis de produtividade, e de
melhorar a compatibilização entre a componente económica e a componente ambiental da ﬂoresta.
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Temos tido o engenho de aproveitar as boas
condições edafo climáticas para a produção
de biomassa mesmo sendo sujeitos como
por todos é reconhecido à elevada propensão social e meteorológica para a ocorrência
de incêndios ﬂorestais. Temos tido o engenho de aproveitar essas excelentes condições edafo climáticas para a produção de
biomassa mesmo sendo sujeitos como por
todos é reconhecido à elevada propensão
social e meteorológica para a ocorrência de
incêndios ﬂorestais.
No presente e sombrio clima económico importa relevar que quando falamos em Portugal sobre sectores competitivos e recursos
assinaláveis falamos invariavelmente da ﬂoresta e de todos os agentes económicos,
mesmo num quadro de alguma irregularidade de investimento e oscilações de mercado
desde a produção; intermediação comercial,
operações ﬂorestais, transformação que dedicam a sua energia a projectar diariamente
um dos mais importantes “clusters” da economia portuguesa. Conseguimos neste sector exportar sem ter que importar. Temos
matéria prima que permite ainda suportar
uma industria altamente competitiva, de
elevado valor acrescentado que pontiﬁca
nos mercados externos.
Com uma balança comercial fortemente positiva A ﬂoresta portuguesa representa mais
de 50 % da exportação do sector primário e

está em terceiro lugar no “ranking” dos sectores exportadores nacionais e mantemos como
é internacionalmente reconhecido elevados níveis de biodiversidade no nosso território. Por
esta razão há que ter orgulho colectivo nos recursos ﬂorestais que temos e uma franca visão
positiva perante o enorme potencial que está à
disposição da sociedade portuguesa e que ainda não está objectivamente a ser aproveitada.
O nosso território é ocupado em cerca de 93
% por espaços que podemos designar rurais e
dentro destes com 33 % de superfícies agrícolas
que de forma permanente e regular têm sido
objecto de abandono libertando milhares de
hectares para o que designamos do grupo dos
espaços silvestres e renaturalizados. Esta realidade que tem sido incontornável permite-nos
aﬁrmar que os actuais 3, 4 milhões de hectares
de povoamentos ﬂorestais possam vir a ser expandidos até aos 5. 5 milhões de hectares.
E se até aqui falámos de orgulho cabe agora falar dos desaﬁos do sector ﬂorestal que tal como
o saudável orgulho, deve ser assumido também de forma colectiva pela sociedade e por
cada cidadão. Temos o desaﬁo de rever as metas estabelecidas nos actuais planos estratégicos e sectoriais para as ﬂorestas e adequá-los à
necessária expansão dos povoamentos ﬂorestais para além dos actuais 3.4 milhões de hectares, aumentar a sua produtividade por forma,
incrementar os planos de gestão das explorações a manter à perenidade um sector que pa-

ra exportar não precise de importar.
Promover tal como foi proposto pela AFN e iniciado em 2010 os incentivos ao aumento da
área ﬂorestal certiﬁcada (500 000ha em 2013)
de modo a que sobre os nossos produtos ﬂorestais não existam quaisquer dúvidas sobre
a sua origem sustentável. Continuar de forma
bem coordenada e integrada institucionalmente, entre Ministérios, Agricultura, Administração
Interna, Autarquias os cidadãos a execução do
Plano de Defesa de ﬂoresta Contra Incêndios
constituindo um movimento permanente de
cidadania em torno da protecção ﬂorestal contra agentes bióticos e abióticos.
E por ﬁm o grande desaﬁo de politica nacional que é, termos uma visão de desenvolvimento para Portugal concordante com a forte
representação do rural sobre o urbano(93%,
versus3%), e encontrar com o contributo dos
espaços rurais, (ﬂoresta, espaços silvestres e
agricultura) novos desígnios de desenvolvimento.
A ﬂoresta pode e deve representar um forte
contributo nesse objectivo tanto mais que até
ao momento a sociedade apenas retribui ao
sector(através dos mercados) o valor das matérias primas e não o enorme universo de externalidades geradas nos espaços ﬂorestais.
Falo naturalmente da retribuição, aos detentores de terra, pelas funções de ﬁxação de carbono, regulação dos fenómenos erosivos e
correspondente conservação de solos, regularização e incrementos de qualidade no ciclo da
água e pelas magníﬁcas e diversiﬁcadas paisagens extremamente atractivas e suporte e cenários de múltiplas e variadas actividades. Este
aspecto tem sido recorrentemente abordado
em diferentes fóruns mas não foi ainda determinado, mesmo que de forma virtual um valor
a atribuir aos proprietários ﬂorestais por esses
serviços. Consideramos que o rendimento não
se deve esgotar nos produtos tangíveis da ﬂoresta importa também avaliar outras formas de
proveito que garantem ou ajudem a suportar a
futura viabilidade dos espaços ﬂorestais.
Nesta linha de preocupação e com alguma dose de antecipação a AFN, vai este ano de 2010
desenvolver uma linha de trabalho em torno
deste tema pelo que esperamos poder vir a
contar com a participação objectiva e activa de
todas as instituições e cidadãos que reputem o
assunto de relevante.
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A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2011 como o ANO INTERNACIONAL DAS
FLORESTAS, dando sequência ao tema da Biodiversidade e alargando-o à gestão sustentável das ﬂorestas. Portugal tem, historicamente,
uma relação próxima com a ﬂoresta e este ano
aﬁgura-se como uma oportunidade ímpar para lembrar aos portugueses o signiﬁcado desta importante riqueza nacional.
A ﬂoresta constitui uma importante fonte de
riqueza para o país. De facto, as ﬂorestas ocupam 39% do território nacional – 3,4 milhões
de hectares. Das dunas do litoral às nossas serras, passando pelas charnecas e planícies do
Sul do país, a presença da ﬂoresta é um denominador comum da nossa paisagem.
O valor da ﬂoresta portuguesa vai muito para além dos indicadores económicos. É parte
da nossa riqueza cultural e da história de um
Povo. Sem o Pinhal de Leiria, mandado plantar
por el-rei D. Dinis - o “plantador de naus” como
escreveu Pessoa, não teria sido possível a Portugal partir à descoberta de novos mundos.
Mas a ﬂoresta representa muito mais. São vários os serviços ambientais que a ﬂoresta presta à nossa sociedade. Desde logo, a renovação
do ar ou o fornecimento de água de qualidade. As ﬂorestas também são um pilar do combate à desertiﬁcação e às alterações climáticas
– a ﬂoresta portuguesa garante o sequestro
de 280 milhões de toneladas de CO2. É nosso
dever deixar este legado às gerações que nos
sucedem.
Muitos portugueses identiﬁcam o pinheiro

Esta vasta área ﬂorestal está na base de um
sector da economia que representa cerca de
3% do PIB nacional e assegura mais de 260
mil postos de trabalho. Trata-se de um sector
dinâmico e competitivo que gera mais
de 12% do PIB industrial e é responsável por
11 das nossas exportações. O saldo da balança
de comércio externo da actividade ﬂorestal
é fortemente positivo, com as exportações
a superarem as importações em mais de mil
milhões de euros (dados de 2009).

bravo como uma das
árvores mais espalhadas pelo país e sabem que a madeira
de pinho é usada na
construção e decoração das nossas casas,
no fabrico de mobiliário, entre tantas outras aplicações. Provavelmente, serão poucos
os que estão ao corrente de uma utilização
mais recente das ramas de pinheiro, que com
outros sobrantes da actividade ﬂorestal, abastecem centrais de biomassa que produzem
electricidade mais verde.
Ou, cada vez que utilizamos um guardanapo
de papel ou uma folha para escrever uma carta,
imprimir um documento ou quando lemos um
livro ou um jornal, estamos a consumir um produto ﬂorestal transformado. As plantações de
eucalipto, que ocupam cerca de 23% da nossa
área ﬂorestal, são a principal fonte da matériaprima usada pelas fábricas de celulose.
Já no sul do país, o pinheiro manso, a azinheira e o sobreiro constituem a base do tradicional sistema agro-silvo-pastoril que caracteriza
as charnecas e as planícies. A importância da
cortiça na economia regional pela ocupação
de mão-de-obra rural e no país pelas exportações que gera, é por demais conhecida, sendo Portugal a referência mundial no fabrico de
rolhas, que exporta para todo o mundo. Talvez menos conhecida, mas igualmente muito
valorizada, é a utilização da cortiça e de aglo-

merados de cortiça na construção civil e
na industria automóvel. Portugal é o maior
produtor e exportador de cortiça do mundo. Mas o montado é muito mais, é a última
barreira ao avanço da desertiﬁcação e um
dos mais importantes locais de biodiversidade na Europa e o habitat de algumas espécies ameaçadas como o lince-ibérico ou
a águia-de Bonelli.
Ainda sobre a importância da ﬂoresta autóctone, a ﬂoresta de Laurissilva dos arquipélagos da Madeira e dos Açores merece um
destaque especial. A ﬂoresta de Laurissilva
da ilha da Madeira, que desde 1999 foi reconhecida pela Unesco como “Património da
Humanidade”, alberga espécies endémicas
raríssimas que importam preservar.
Com as várias iniciativas que irão decorrer
durante o Ano Internacional das Florestas,
o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas quer envolver
toda a população, rural e urbana, neste desígnio nacional que é ajudar a proteger e a
fazer crescer este património que é de todos – a ﬂoresta portuguesa!
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Cooperação e criação de valor é o futuro
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Quais os princípios defendidos pela
Frezite em função do seu enorme crescimento no mercado nacional e internacional nas últimas três décadas?
Desde a fundação da empresa, em 1978,
apostamos num triângulo que cedo se
revelou a base da nossa estratégia - inovação, internacionalização e qualidade.
Quando iniciamos a actividade empresarial, identiﬁcamos que a componente de
internacionalização era muito importante, não obstante o mercado nacional ser
um mercado que nos absorvia a 100%.
Julgo, que a par desta realidade, sempre
procuramos exercer uma leitura correcta
dos indicadores e dos sinais que os mercados nos dão.
Que tipo de obstáculos surgiram ao
longo deste período?
As diﬁculdades que encontramos ao longo dos anos foram muitas. Inicialmente porque não havia transferência de

tecnologia; a comunicação e o acesso à
tecnologia para implementar os nossos
produtos era difícil. Tivemos o apoio de
algumas instituições tecnológicas, pelo
que o desenvolvimento foi realizado progressivamente, ano após ano, numa óptica de dimensionar os projectos. Sempre
que libertávamos meios eles eram reinvestidos! Essa foi aliás a chave do nosso
crescimento: fazer sempre reinvestimento dos meios que libertamos. Posteriormente, quando começou o programa de
pré-adesão, a Frezite foi uma das primeiras empresas a ser convidada pelo Governo para ensaiar um Sistema de Gestão da
Qualidade. Das 24 iniciais, restaram 12.
Nós fomos das poucas que concretizaram todo o processo e recebemos através desse mesmo programa um apoio
praticamente a 100% para sermos uma
empresa teste da certiﬁcação. Razão pela
qual, surgimos no lote das primeiras 100
empresas certiﬁcadas em Portugal. Entretanto, fomos também a primeira empresa da metalomecânica certiﬁcada em

termos ambientais, pela ISO 14 000. Desde logo, quisemos assumir uma posição
de exemplo, apesar de não ter sido fácil a
sua concretização.
A que sectores se dirige a Frezite?
O grupo não se situa somente na área da
madeira; esta ﬁleira é aliás praticamente 50% ou menos da actividade do grupo.
Actualmente, temos quatro grandes áreas de actuação, entre as quais se destaca
a engenharia em ferramentas e soluções
para o corte da madeira e a engenharia
em ferramentas de corte para metais, actividades em que se concentra também
a ‘Building Solutions’ (Soluções para a
Construção), que é um sub-conjunto da
Frezite madeira, ou seja das ferramentas
por parte da madeira que oferece soluções avançadas para a carpintaria. É uma
área de negócio que estamos a ﬁrmar e
que começamos há cerca de três anos.
Estabelecemos soluções muito avançadas tecnologicamente para a carpintaria
moderna e para a construção, sobretudo

a construção de exteriores em que existe problemas de climatização, de energia,
de transferência de calor e massa, de ventilação e de humidade. Temos uma série
de produtos e tecnologias associadas que
nos permitiu formar esta divisão separada. Há cerca de dois anos, investimos
também numa outra área denominada
Frezite Equipamentos Energéticos e Ambiente. Trata-se de uma empresa que está
a ser actualmente incubada e em que estamos a trabalhar com protótipos.
O que signiﬁca para o grupo o conceito
de liderança?
Começo por aﬁrmar que o nosso foco é
sermos, cada vez mais, um grupo global.
A Frezite tem hoje na área da madeira
quatro empresas com sede em Portugal
e na área de FMT (Frezite Metal Tooling)
nove. Estamos na iminência de abrir
mais duas no espaço de um ano. Desde
logo, estabeleci um princípio: cada delegação do grupo que desempenha actividade numa área de negócio é candidata

automaticamente às outras áreas de negócio, dependendo do mercado e dos
seus recursos humanos, como é lógico.
Por exemplo, a Frezite Portugal tem uma
delegação na Finlândia, em Espanha e
no Brasil, neste último país possui também uma fábrica. Na área de FMT desenvolveu fábrica em Portugal, sucursal
em Espanha, França, Alemanha e República Checa, duas unidades em Inglater-

ra e no Brasil e está prevista a abertura
de mais uma na Roménia, logo seguida
pelo México. Assim sendo, este conjunto de empresas, todas elas pertencentes
ao conceito do grupo, podem trabalhar
em todas as áreas de negócio. Tendo esta visão da internacionalização, a Frezite
tem como ponto importante da sua estratégia estar no mercado global e simultaneamente estar presente nos países com
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maior potencial de crescimento, de forma que temos seguido esta metodologia.
Actualmente, é com satisfação que digo
que somos líderes tanto no mercado português, como no mercado espanhol e, por
isso, orgulha-me que a marca Frezite seja
^e`[kcWcWhYWckdZ_Wb$;c'//(%'//)
deﬁnimos que para sustentar as nossas
exportações tínhamos que ter um certo
domínio dos mercados externos; tínhamos de ter poder sobre a distribuição,
uma vez que quando uma empresa portuguesa está exclusivamente a exportar
ela depende da vontade e dos acordos
com terceiros que podem mudar a agulha de um dia para o outro e com isso caírem as exportações. Esse poder sobre
os mercados é extremamente frágil, pelo
que uma das formas de equilibrar este aspecto é termos capital na distribuição e
montarmos sucursais. Fizemos isso e hoje temos um conjunto de empresas a nível internacional em que assenta toda o
nosso projecto de sustentabilidade e de
crescimento.
Qual a vossa posição face à
concorrência?
O melhor método para lidar com a concorrência é fazer a diferenciação e ser superior, sendo que também, num aspecto
de banda larga, podemos lidar com ela
numa óptica de cooperação e complementaridade. Temos alguma diﬁculdade
em interpretar aquilo que se está a passar hoje na mente dos empresários portugueses. Porque os tempos são difíceis,
as organizações exigem bastante inovação. O ano 2009 foi terrível para o sector dos bens de equipamento em todo o

mundo e aquilo que deveria ter ocorrido,
face aos importantes apoios que o Governo deu às empresas por via de ferramentas ﬁnanceiras, entre as quais as linhas
de PME Investe, não aconteceu. As organizações não conseguiram responder
a estes investimentos com uma forte inovação e uma reforçada agressividade nos
mercados. É neste aspecto que sinto que
fomos talvez brandos demais. A indústria
nacional, nos últimos anos, deveria ter sido mais agressiva, sobretudo ao nível da
cultura empresarial, mas talvez os empresários portugueses não estivessem preparados para adoptar essa estratégia.
Quais os factores potenciadores de
sucesso?
Para singrar no sector o empresário tem
de ter ambição, uma leitura muito correcta e ousada dos sinais dos mercados e em
simultâneo ser muito experimentalista,
ou seja tem de funcionar muito próximo
do cliente, estando atento ao seu desenvolvimento. Actualmente, Portugal tem
uma série de oportunidades de negócio
para novas áreas de bens de equipamento. Há a possibilidade de encetar novas
empresas, abertas a novos desaﬁos, mas
precisa de uma camada jovem para desenvolver esses projectos. Neste aspecto,
acho que o Governo poderia disponibilizar mais linhas de apoio, nomeadamente através de capital de risco. Este auxílio
não deverá partir somente do nível governamental, mas ser também uma iniciativa apoiada pela banca privada ou pelos
denominados angels investors (angel capital), que podem actuar em conjunto de
forma a permitir aos jovens avançar com

projectos nesta área. Estas acções ajudam
a colmatar o enfraquecimento ou desaparecimento de muitas empresas.

0?>BC0A4<83
O que falta ao sector dos bens de
equipamento?
Carecemos de mais I&D, inovação e,
muito importante, criatividade. Associo
esta última ao design que pode ser implementado. Temos bastantes fragilidades, uma das maiores e que é histórica
prende-se com o facto de muitos empresários não saberem fazer a passagem de
estafeta para as novas gerações e os
poucos que o fazem fazem-no para a família. O conceito que temos é que a estafeta tem de ser passada para os mais
capazes e os mais bem preparados. Ser
da família é secundário, pois não são as
relações de sangue que salvam as empresas. O que as salva e as permite progredir são as relações proﬁssionais e
competências. Quando vejo empresas
a desaparecer nesta área, sobretudo na
metalomecânica, acredito que é uma realidade que acontece porque o empresariado português não sabe passar a
estafeta. Razão pela qual, a Frezite aposta muito na formação interna, com reciclagem de conhecimentos permanente,
em que eu próprio dou o exemplo. Sou
permanentemente um aluno.
Qual a importância da inovação para o
grupo?
A Frezite tem uma componente de inovação permanente. Posso adiantar que 70%
da nossa actividade é inovação. Fazemos
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soluções à medida. Tanto desenvolvemos
uma solução para a Dinamarca, como para os EUA ou a Alemanha; temos equipamentos especiais desde a transformação
da madeira em ﬁbra para a produção de
um painel, até à produção do móvel mais
requintado. A empresa interfere com soluções de engenharia em ferramentas de
corte para todo esse espaço, razão pela qual a inovação é constante. Temos
áreas, sobretudo ao nível do diamante
em PCD, em que aplicamos tecnologias
bastante ousadas de desaﬁo a ganhos de
produtividade no cliente e por sua vez de
competitividade.
É defensor da criação de pólos e clusters para o sector?
Há neste momento duas designações a
acontecer em Portugal que pessoalmente tenho diﬁculdade em me interligar
com elas, que é a designação dos pólos
e dos clusters, sobretudo quando foram
nomeados em relação a um programa de
desenvolvimento por parte do ministério
da Economia. Acredito que actualmente
o ministério já esteja arrependido por
não ter atribuído um só nome. Cluster
é mais, segundo o conceito de deﬁnição
do próprio ministério, restrito e o pólo é
mais abrangente, suportando áreas complementares. De facto, existe um cluster
em relação aos bens de equipamento
para trabalhar madeira, que vai desde
as máquinas, até às ferramentas, equipamentos adicionais, materiais de acabamento e, a jusante, indústria cliente.
Tudo isto forma um cluster indiscutivelmente com uma importância estratégica
para o país.
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‘Para singrar, o empresário tem de ter ambição, uma leitura muito correcta e
ousada dos sinais dos mercados e em simultâneo ser muito experimentalista,
ou seja tem de funcionar muito próximo do cliente, estando atento ao seu
desenvolvimento’
‘As empresas que vivem num ambiente isolado e fechado ou numa cultura
de auto-suﬁciência estão condenadas a ter problemas graves. A palavra
de ordem hoje é cooperação, o que signiﬁca juntar sinergias e criar valor. A
cultura do meu quintal acabou completamente’
‘Uma fragilidade histórica é fazer a passagem de estafeta para as novas
gerações. Não são as relações de sangue que salvam as empresas. O que as
salva e lhes permite progredir são as relações proﬁssionais e competências’
‘O melhor método para lidar com a concorrência é fazer a diferenciação e ser
superior, sendo que também, num aspecto de banda larga, podemos lidar com
ela numa óptica de cooperação e complementaridade’
‘Vive-se há demasiado tempo uma ilusão no âmbito do tecido económico
nacional. Ao nível político criaram-se desvios completos em relação a
dizer aos portugueses que deviam trabalhar mais e melhor, aumentado a
produtividade por via da inteligência, métodos, competências e qualiﬁcação
dos recursos humanos. O efeito que tivemos dos subsídios de apoio à
exportação foi uma espécie de droga’
‘O nosso foco é sermos, cada vez mais, um grupo global’
‘As empresas que estão a exportar têm hoje um reﬂexo no PIB na faixa dos
32,9%. O Governo estabeleceu a meta dos 39% até 2020’
‘As exportações vão crescer, em relação aos 15,7% do ano passado, cerca
de 8%. Não obstante o Banco de Portugal falar de 4,5% e o Governo de 5,5%,
acredito que vamos ultrapassar esta percentagem’
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É uma pessoa física ou uma empresa disposta a investir em empresas que estão a iniciar as suas actividades
empresariais (startup) ou planeiam iniciar actividades
comerciais ou industriais, contudo, não detêm o aporte
ﬁnanceiro necessário para a sua concretização. Muitas
vezes pode ser um recurso obtido através de entidades
públicas ou privadas a fundo perdido. Este investidor é
alguém que acredita no projecto, vislumbra retorno económico, aporta os recursos para lançar a empresa e está
disposto a correr riscos enquanto aguarda ganhos ﬁnanceiro com o crescimento da mesma
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Que análise lhe merece o estado actual
da economia?
Não aceito a crise no sector dos bens de
equipamento. Não tenho dúvida nenhuma
que quem não proceder dentro de uma óptica baseada num sucesso minimamente
assegurado sobre uma série de variáveis,
como é o caso da componente de inovação
e de diferenciação suportada por uma estrutura de recursos humanos competente
e com uma estratégia adequada, não vence. Todas as outras têm capacidade para
triunfar. Agora, a concorrência, oriunda
nomeadamente da Ásia, é uma diﬁculdade acrescida, pelo que o reﬁnamento da
estratégia também tem de ser impulsionado. Conforme eles progrediram, nós temos de ter capacidade de inovar, liderar e
saber manter o espírito de diferenciação.
O valor acrescentado dos produtos é fundamental, até para a própria relação de valoração das exportações ou do produto a
integrar. Há variáveis que são fundamentais para o sucesso, como o facto das empresas deixarem de viver num ambiente
isolado ou numa cultura de auto-suﬁciência, caso contrário estão condenadas a ter
problemas graves. A palavra de ordem hoje é cooperação, o que signiﬁca juntar sinergias e criar valor, agentes de mudança
fundamentais. Reﬁro ainda a importância
de desenvolver diferentes redes de cooperação, junto por exemplo de universidades
ou instituições tecnológicas não só em
Portugal, mas também na Europa. Sempre
que existir uma competência ou especialização no nosso sector devemos contratar
esses serviços. A cultura do meu quintal
acabou completamente.

Qual o papel das associações nessa colaboração conjunta?
O associativismo em Portugal, sobretudo
o sectorial, tem de ser altamente proﬁssional e tem de prestar um bom serviço
aos associados. Têm de estar preparados
para responder a toda a informação e perante múltiplas frentes, o que a meu ver
ainda não acontece.
Como encara a indústria em termos de
crescimento?
Vive-se há demasiado tempo uma ilusão
no âmbito do tecido económico nacional,
tendo em consideração os subsídios que
têm havido provenientes dos diferentes
programas de apoio ao desenvolvimento do país. Ao nível político criaram-se
desvios completos em relação a dizer
aos portugueses que deviam trabalhar
mais e melhor, aumentado a produtividade por via da inteligência, métodos,
competências e qualiﬁcação dos recursos humanos. O efeito que tivemos dos
subsídios de apoio ao investimento foi
uma espécie de droga. Adormecemos e
agora demos com a triste realidade. Os
bancos e o Estado endividaram-se, assim
como os diferentes governos que deixaram funcionar em roda livre todo um
crédito a um consumo que estava desequilibrado em relação à riqueza real que
produzíamos. Hoje estamos a enfrentar uma situação de ajustamento muito
cruel, mas necessária.
Os apoios foram ineﬁcazes?
Obviamente que os subsídios tiveram
efeitos positivos, pelo que não posso fa-

zer tábua rasa de toda a situação. Contudo, é também preciso admitir que os
mesmos permitiram mascarar uma realidade com a qual já devíamos ter sido
confrontados. Actualmente, chegamos
a um ponto em que de facto os problemas tinham de rebentar e a subida da
dívida soberana é o alerta principal. É
inegável que a diminuição do poder de
compra das famílias devido aos ajustamentos que estão a ser feitos vai afectar
fortemente a indústria. No entanto, acredito que seja o mínimo possível, uma vez
que esta será também afectada por factores e variáveis novas, entre as quais a
iniciativa privada que está com um papel na economia muito forte em relação
às exportações. As empresas que estão a
exportar têm hoje um reﬂexo no PIB na
\W_nWZei)("/$E=el[hde[ijWX[b[Y[k
Wc[jWZei)/Wj(&(&$
Qual a sua previsão para este ano?
Acredito que vamos crescer, em relação
aos 15, 7% do ano passado, cerca de 8%. É
a leitura que faço da economia nacional
enquanto agente económico e perante
as relações de trabalho que desenvolvo
junto de múltiplos sectores. Não obstante o Banco de Portugal falar de 4,5% e o
Governo de 5,5%, acredito que vamos ultrapassar essa percentagem, até porque
ainda há capacidade de reserva. Nem
tudo é cataclismo. Felizmente que há
variáveis que podem baralhar os macroeconomistas e que são representativas
da economia real. 2011 vai-nos trazer boas surpresas em relação às exportações e
à redução do consumo.
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O sector da madeira e mobiliário incorpora,
cada vez mais, uma alta taxa de valor acrescentado. Razão pela qual se torna fundamental, numa indústria em que a matéria-prima
tende a ser deﬁcitária, a aposta na inovação.
Este é porventura um dos obstáculos, o desaﬁo é - à medida que cresce a concorrência
num mundo cada vez mais globalizado -, as
empresas conseguirem incorporar vantagens competitivas que lhes permita prosperar num contexto de negócio internacional.
As diﬁculdades adensam-se para as pouco dinâmicas e empreendedoras, que desta forma
não conseguem conquistar espaço em mercados mais abrangentes e diferenciados em
valor, expectativas e necessidades.
Face aos custos, às obrigações de economias
de escala e ao papel da inovação e melhoria

contínua na criação de vantagens competitivas, a cooperação, criação e participação em
redes de valor centradas na complementaridade e procura são fundamentais. Ora é precisamente neste campo que se tem vindo a
centrar a atenção das empresas nacionais.
Para inovar lutam pelo alargamento das suas
bases de conhecimento e know-how, no entanto sozinhas não conseguem, muitas vezes,
criar o conhecimento e tecnologia necessários ao acompanhamento das necessidades e
exigências do mercado.
Na actual economia do conhecimento, as organizações de I&D têm sobretudo a oportunidade de participar em redes de prática e
de excelência, bem como de se transformar
em pólos de transferência e divulgação de
conhecimento, funcionando como “âncoras
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MOBILIÁRIO CARPINTARIA

Imprevisibilidade dos custos
Debilidade da força de vendas,
distribuição e publicidade
Reacção da concorrência

Aumento da boa cooperação
Vigilância tecnológica
Vigilância do mercado
Aceder a recursos humanos

Produtos diferentes para sectores actuais
Novos produtos para novos sectores
Vários produtos de um sistema ou
subsistemas

Debilidade da força de vendas,
distribuição e publicidade
Imprevisibilidade dos custos
Análise inadequada mercado

Disponibilidade de recursos
Vigilância do mercado
Aumento da boa cooperação

Produtos diferentes para sectores actuais
Orientação a nichos de mercado
Vários produtos de um sistema ou
subsistemas
Novos produtos para novos sectores

SERRAÇÃO

Debilidade da força de vendas,
distribuição e publicidade
Imprevisibilidade dos custos

Disponibilidade de recursos
Vigilância tecnológica
Vigilância do mercado

Novos processos trabalho e organização
Vários produtos de um sistema ou
subsistemas
Produtos diferentes para sectores actuais

PAINÉIS

Imprevisibilidade dos custos
Debilidade da força de vendas,
distribuição e publicidade
Reacção da concorrência

Disponibilidade de recursos
Vigilância do mercado

Desenvolvimento competências recursos
Vários produtos de um sistema ou
subsistemas
Novos produtos para novos sectores

de desenvolvimento” económico e alavancadoras do conhecimento, das competências e inovação nas empresas industriais e
outras. Para as empresas industriais, os factores críticos de competitividade assentam na
capacidade de agregação de fontes de conhecimento e tecnologia, que lhes permitam
encapsular conhecimento novo e tecnologia
em novos produtos e serviços. Num contexto
de mudança acelerada, a velocidade e qualidade da resposta faz toda a diferença. O mercado internacional actua e faz a sua “selecção
natural”, apenas sobrevivem e prosperam os
mais fortes, com maior capacidade de adaptação. Ou seja, os mais rápidos e ﬂexíveis a
adaptarem-se às mudanças da envolvente,
do seu ecossistema e mercado.

8=>E0A?A428B0B4
Por todos estes factores, a inovação assume
um contexto altamente complexo, pelo que
um dos aspectos mais relevantes para o sucesso de um programa empresarial de fomento da inovação nas empresas deriva da
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aplicação de três conceitos fundamentais:
consistência, sustentabilidade e persistência.
Por um lado, não se pode basear uma política
empresarial de fomento da inovação em medidas pontuais e espartilhadas no tempo e no
espaço, sem um ﬁo condutor e uma espinha
dorsal (criação de encadeamentos). Por outro
lado, as questões relativas à inovação não se
operam rapidamente, sobretudo se existirem
atrasos estruturais signiﬁcativos (como apresenta na generalidade o caso português);
necessitam de planos de acção sustentáveis,
aplicáveis por hiatos temporais alargados.
É primordial implementar um programa de
fomento da inovação através de objectivos
e visões integradas, acerca das diversas dimensões da inovação (que, como se sabe,
envolvem um conjunto amplo de dimensões:
estratégica, empresarial, educacional, emprego, comercial, ﬁnanceira, propriedade intelectual, entre outras), tornando transversal à
organização, fomentando uma atitude inovadora em todos os colaboradores da organização.
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A inovação potencia as condições de
atractividade, de ﬁxação de core-activities
e a associação de novos leading roles,
permitindo o aumento da importância e a
subida na hierarquia estruturo-funcional,
assim como uma participação mais activa
e preponderante na criação da realidade e
dos contextos de mercado em que actuam.
Esta é uma condição para se conseguir o
re-posicionamento necessário, passando
de reacção e adaptação a contextos já
apresentados, para a criação dos próprios
contextos, cabendo a tarefa de adaptação
aos concorrentes, tornados nesse
momento seguidores
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Um dos pontos preponderantes para o alcance desse pressuposto é o de colocar a
inovação ao mais alto nível, no topo da hierarquia empresarial, por forma a dirimir um
conjunto de medidas concertadas e coerentes, para criar um mix de acções que fomentem um ambiente favorável ao ﬂorescimento
da inovação nas empresas, bem como dos
principais players com os quais interagem
sinergicamente. A inovação não surge do
acaso, é necessário criar sistemáticas que a
tornem rotina, que a fomentem, colocando-a na agenda e no centro da estratégia

das empresas. O desenvolvimento de novas
competências como resposta às exigências
do mercado, mas sobretudo a antecipação
dessas competências, oferecem às empresas
uma vantagem competitiva inestimável no
jogo competitivo com os seus concorrentes.
Aqueles que investirem (ﬁnanceira e estrategicamente) no alinhamento das suas competências centrais relativamente aos factores
críticos de sucesso prospectivados no futuro, acelerarão o seu lead time global face ao
mercado e muito particularmente a sua capacidade de diferenciação relativamente à concorrência.
Por outro lado, potenciar-se-ão as condições
de atractividade, de ﬁxação de core-activities,
e a associação de novos leading roles, permitindo o aumento da importância e a subida
na hierarquia estruturo-funcional, assim como
uma participação mais activa e preponderante na criação da realidade e dos contextos de
mercado em que actuam. Esta é uma condição para se conseguir o re-posicionamento
necessário, passando de reacção e adaptação
a contextos já apresentados, para a criação
dos próprios contextos, cabendo a tarefa de

adaptação aos concorrentes, tornados nesse
momento seguidores. Esta é uma mudança
de posicionamento relativo absolutamente
radical. De facto, só faz sentido pensar e agir
prospectiva e antecipadamente, na medida
em que o pensamento ou a acção levada a
cabo tenha repercussões directas na criação
de produtos e/ou serviços com mais valor para o cliente.
Certamente, que ao adoptar-se uma estratégia pró-activa se encurtam os caminhos e
pontos de chegada, mas ainda assim estes
não garantem, por si só, a criação de ofertas
adequadas e com maior valor que as da concorrência. Concretamente, tem de se perceber que estes são factores que não funcionam
separadamente. A dimensão estratégica faz

mais sentido se percebida e utilizada de modo integrado/sistémico, promovendo a interdependência de diversos conceitos que, pela
sua heterogeneidade e complementaridade,
formam um todo coerente. Se assim for as reciprocidades e os efeitos de arrastamento de
uns relativamente aos outros são exponenciados, caso contrário os resultados esperados
serão completamente diversos dos realmente
alcançados. Efectivamente, as empresas que
procurarem identiﬁcar os futuros potenciais,
retirando daí inputs informacionais pertinentes para a identiﬁcação de prioridades relativamente à sua actividade, e ao mesmo tempo
debruçar a atenção sobre o desenvolvimento
de competências internas (consentâneas com
os planos de acção deﬁnidos para fazer face ao
futuro), com o ﬁto de criar soluções (produtos
e/ou serviços) inovadoras e diferenciadoras,
apresentam uma vantagem competitiva alargada relativamente à concorrência na abordagem do mercado.

A42D?4A0A>0CA0B>
A ﬁleira da madeira e do mobiliário é caracterizada por um baixo nível de competências
e por não ser orientada tecnologicamente. A
verdade é que esta não é uma indústria de
tecnologia intensiva ou de base tecnológica,
mas pelo contrário, de tecnologia contingente. Ou seja, tem um conjunto de subsectores
nos quais a tecnologia não tem um papel
central no seu modelo de negócio, pois a
mudança tecnológica não está no centro dos
seus negócios. Apesar de a sua competitividade beneﬁciar de mais e melhores investimentos em tecnologias, não é nas tecnologias
que se baseia o seu modelo de sustentabilidade e crescimento. De facto, as empresas
têm vindo a sofrer pressões de actualização
tecnológica, ainda assim e porque provém de
áreas sectoriais com trajectórias tecnológicas
estáveis e mesmo conservadoras, não tem
na sua matriz de negócio a gestão intensiva
de tecnologia. Nesse sentido, não podemos
encarar o modelo de inovação com base na
inovação tecnológica, bem como um quadro de intensidade de inovação similar à de
outros sectores mais soﬁsticados e orientados tecnologicamente, como é por exemplo
a indústria de software ou electrónica. Desta
forma, a análise do modelo de inovação da ﬁleira da madeira e mobiliário nas suas diferentes dimensões tem que ser tratada de modo
diferente relativamente a outras ﬁleiras, tendo
em conta essas especiﬁcidades.
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Seguindo este raciocínio, é importante identiﬁcar algumas áreas em que a inovação é sinónimo de sucesso, como a organizacional e
de marketing. Esta matriz pode constituir um
factor crítico de êxito para o sector. Na medida
em que as inovações de processos são alavancadoras e as inovações de produto são fundamentais para o posicionamento no mercado e
o aumento do valor acrescentado, é na inovação organizacional (na estrutura e na gestão
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interna da empresa e desta com a sua envolvente), mas sobretudo na inovação de marketing que residem os factores de alavancagem
da competitividade da ﬁleira. Embora não se
encontrem muitas inovações a este nível na
praxis das empresas (apenas nos sector do
mobiliário e serração existem alguns casos esporádicos deste tipo de inovação), veriﬁca-se
pelo conjunto de práticas enunciadas como
potenciadoras e inibidoras da inovação, pelas
práticas genéricas enraizadas no subsector,
pelas orientações de mercado e as prioridade para o estabelecimento de parcerias, que a
adopção de práticas de marketing (alterações
no design e nos modelos de negócio podem
desempenhar um papel disruptivo nos modelos de fazer negócio e de encarar o mercado
externo destas empresas).
Outro factor fundamental tem a ver com o
próprio sistema de inovação da ﬁleira, que
vai para além das empresas dos subsectores,

é um conceito que se alarga a todo o ecossistema. Não faz sentido falar em modelo de
inovação sem mencionar o papel preponderante das instituições no ambiente relevante
da ﬁleira. Centra-se nessas instituições associações, centros tecnológicos, centros de I&D,
empresas que prestam serviços à ﬁleira, entre
outras, igualmente um papel preponderante
na alavancagem da inovação na ﬁleira. Se estas instituições não desenvolverem um papel
e uma prática de cooperação para a inovação
pró-activo, não será possível de todo alcançar
os objectivos propostos. “Sozinhas” as empresas dos subsectores diﬁcilmente conseguem
inovar. É preponderante um esforço bidireccional das empresas dos subsectores da ﬁleira
para cooperarem como o meio e do meio em
cooperar com as empresas dos subsectores
da ﬁleira. Essa conjugação e esse hub de cooperação e inovação poderá perfeitamente ser
assumido pelas associações.

E868;Ë=2803>B<4A203>B
A política de inovação eﬁciente e efectiva
na empresa e o modelo de inovação de um
ecossistema dever ser base num sistema aberto, de contacto e via aberta com o mercado
(concorrentes, clientes consumidores, fornecedores, universidades, centros tecnológicos,
associações empresariais, entre outros). A inovação não é linear, esta só existe e é potenciada tendo por base um complexo processo de
interacções em cadeia da sua empresa com
o meio. Este é o factor base e motor de todo
o processo a jusante, sem este, os processos
de inovação subsequente ﬁcam suspensos.
Um dos pontos fracos identiﬁcados dizem
precisamente respeito aos processos de vigilância de mercado e das tecnologias. Esta
surge de facto como uma das dimensões a
melhorar e potenciar em termos de incentivo
à inovação em todos os subsectores da ﬁleira.
Isto não quer dizer que não existam práticas
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pelas empresas de todos os subsectores potencia o desenvolvimento e a margem de manobra para a introdução de inovação incremental nos processos internos

7f[iWhZeidZ_Y[iZ[_delWei[h[cc_d_cWc[dj[[nfh[ii_lei"federão ser incrementados sobretudo em termos das tipologias de inovação de marketing e organizacional, que podem vir a ter um papel
absolutamente decisivo para o modelo de inovação e competitividade
da ﬁleira;
7fWhj_b^WZeic[icei\eYeii[Yjeh_W_i[cj[hceiZ[Yb_[dj[iWXh[
perspectivas de desenvolvimento de inovação de marketing, ao nível
da criação de novos modelos de negócio/venda de produtos no mercado externo por exemplo;
:_ÓYkbZWZ[dWil[dZWidelefheZkje[dYWhWZeYecekc\WYjeh_d_bidor pelas empresas da ﬁleira, mas este cria uma oportunidade de melhoria que pode ser ultrapassada pela desenvolvimento de inovações
de marketing em cooperação;
;cj[hceiZ[_delWeZ[cWha[j_d]dei[l[h_ÓYWc_delW[iWe
nível das alterações do modelo de negócio ou venda, mas apenas ao
nível de alterações no design;
FekYWYedÓWdWdeifWhY[_hei\ehWZW[dlebl[dj[fhn_cWZW[cfh[sa (clientes, fornecedores e associações), pode fazer perigar novas formas de inovação de marketing por exemplo.

>?>ACD=83034B34<4;7>A804<C4A<>B348=>E0p´>34?A>3DC>
FheZkeZ[fheZkjeiWYWXWZeifej[dY_WW_delWeZ[fheZkje"
uma vez que há o domínio de todos processos de mais-valias do
produto;
9edjWYjeYeceYb_[dj[ÓdWbfeZ[i[hkcWcW_i#lWb_W[cj[hceiZ[
identiﬁcação de necessidades quando devidamente aproveitado;
7fWhj_b^WZ[Yb_[dj[iWXh[f[hif[Yj_lWiZ[Z[i[dlebl_c[djeZ[
produtos entre as empresas dos diversos subsectores da ﬁleira.
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passagem para produção em célula em algumas empresas dos subsectores da ﬁleira, originando novas formas de organização

FONTE:
ESTUDO DESENVOLVIDO PELA COMPETINOV DENOMINADO ‘ESTADO DE ARTE DA INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA DE MADEIRA E MOBILIÁRIO’, EM PARCERIA COM A CHCONSULTING, PARA A AIMMP

de identiﬁcação de necessidades e oportunidades de mercado, quer apenas dizer que
estas devem ser promovidas, potenciadas e
apoiadas. Partindo dum contexto em que se
veriﬁca um contacto com o cliente ﬁnal, é absolutamente crítico aproveitar essa proximidade (inexistente noutros sectores e ﬁleiras)
para potenciar a identiﬁcação de necessidade
e potenciar os processos de inovação de valor
acrescentado.

pouco sistematizadas, baseadas no carácter
intuitivo e na assumpção de necessidades e
soluções. Nesse sentido, a necessidade de sistematizar os processos de inovação, formando e criando competências para a inovação
são preponderantes para a alavancagem da
inovação na ﬁleira. Estes processos podem de
algum modo ser diﬁcultados pela fraca adopção de ferramentas de gestão de informação
e conhecimento nas empresas, mas deve ser
sem dúvida apoiada e potenciado.

8=>E0A2><>44<@DÌ.
No quadro do desenvolvimento de actividade de inovação, as empresas da ﬁleira apresentam níveis de intensidade de inovação
superiores às da intensidade de I&D. Ainda assim, as inovações mais relevantes e mais vezes enunciadas dizem respeito a inovação de
produto, seguidas das inovações de processo
e só depois das inovações organizacionais e
de marketing. O desenvolvimento de inovação e a consciência das inovações desenvolvidas é por si só um factor relevante e positivo
que se veriﬁca nos subsectores da ﬁleira. Esta
prática e familiarização com estes processos
(de inovação de produtos e processos) podem ser catalisadores de novas prioridades e
de novos objectivos em termos de inovação.
Todavia, apesar de existir uma prática de inovação (sobretudo de processos e produtos),
esta ocorre sobretudo através de práticas

É uma prática ainda pouco consistente e alargada no quadro da ﬁleira da madeira e do
mobiliário, até porque se em alguns casos as
práticas de I&D não assumem um carácter
tão preponderante, como é o caso do subsector do mobiliário, noutros, como é o caso dos painéis e serração, esta pode assumir
um papel preponderante na identiﬁcação de
novas vias para a inovação. Convém ressalvar
que a I&D não implica directamente mais e
melhor inovação. Existe um longo caminho
entre a investigação, mesmo a investigação
aplicada e a introdução de um novo processo, modelo de negócio ou produto. Contudo,
pela importância que o acesso à tecnologia, a
soluções disruptivas tem no mercado de hoje
(também para empresas de tecnologia contingente), este é um recursos ou fonte de inovação que não deve ser ignorado.
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Prosseguindo o seu objectivo - o de ser a primeira opção dos industriais do sector em
fh[i[dWZ[gkWbgk[hfheXb[cW[Z[gkWbgk[hekjheW][dj[fWhWe[iYbWh[Y_c[djeZ[gk[ij[i
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de Portugal (aimmp) apresenta nesta edição da Xylon Portugal cinco estudos de enorme
_cfehj~dY_WfWhWei[Yjeh$J[dZefehc_iie"Yh_WhYedZ_[i[dlebl[dj[i\Wleh|l[_iWe
sucesso das empresas do sector, a associação visa com esta apresentação promover a oferta
de serviços e iniciativas de suporte ao seu desenvolvimento e digniﬁcar, cada vez mais, o
trabalho de transformação da madeira.

ESTUDO ESTRATÉGICO DAS INDÚSTRIAS DE MADEIRA E MOBILIÁRIO
20A02C4A8I0p´>44E>;Dp´>A424=C4
Como em todo o mundo, a indústria portuguesa de mobiliário de madeira surge-nos
como uma indústria extremamente fragmentada: de acordo com a informação normalmente utilizada, será hoje constituída por
2400 empresas, com cerca de 34000 trabalhadores (5% do emprego na indústria transformadora e 60% do emprego na ﬁleira da
madeira), com um volume de vendas ligeiramente inferior a 1,3 mil milhões de Euros. As
vendas por empresa pouco ultrapassam os
500 mil Euros/ano.
Como é generalizadamente conhecido, esta
indústria caracteriza-se também, em Portugal, por um elevado nível de concentração
geográﬁca. Encontram-se na Região Norte
do País 68% das empresas de mobiliário de
madeira portuguesas, a que correspondem
60% do volume de negócios do sector (como habitualmente, uma dimensão inferior à
média nacional). 90% deste total (61% do total nacional) encontra-se no Distrito do Porto,
leia-se, na prática, nos concelhos de Paredes
e de Paços de Ferreira. Um segundo pólo,
localizado predominantemente na zona de
Pataias, em Leiria, caracteriza-se por empresas de dimensão um pouco superior. Apesar
desta imagem de fragmentação, há que reconhecer o caminho percorrido nos últimos
anos. De acordo com a mesma informação,
em apenas sete anos, entre 1998 e 2005 (ano

a que respeitam os últimos resultados conhecidos), o número de empresas reduziu-se em
cerca de um terço (de 3676 para as 2400 atrás
referidas), enquanto o emprego não terá caído mais do que uns 15% (de 40950 para os
34000 atrás referidos), com manutenção do
volume de facturação global.
Em resultado deste sentido de evolução,
as vendas por trabalhador subiram mais de
25% - apresentando-se, mesmo assim, a um
nível (38 mil Euros/ano) que não chega a representar 50% da média da União Europeia
(80 mil Euros/ano), sendo da mesma ordem
de grandeza (cerca de 50%) o gap em relação à produtividade média da indústria transformadora portuguesa. Um outro resultado
representativo da evolução observada seria
o comportamento das exportações que, no
mesmo período de sete anos, teriam subido
de cerca de 10% para mais de 50% da produção global do sector.
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Os números e os resultados atrás referidos resultam do processamento de uma informação
estatística há muito em uso no sector (e que
teremos de continuar a utilizar, sob pena de
perda de todo o comparativo histórico), cuja
utilização obriga, no entanto, a alguns cuidados. Referimo-nos, concretamente, ao facto
de, nas estatísticas oﬁciais, a produção de mo-

biliário se encontrar numa rubrica que inclui a
produção de outras indústrias transformadoras não especiﬁcadas e, sobretudo, à elevada
probabilidade de, no que tem sido tradicionalmente entendido como produção de mobiliário, poder estar incluída a produção de
mobiliário metálico, que nada tem a ver com
a indústria de mobiliário de madeira de que
se ocupa este trabalho. A questão, da maior
importância para a análise do sector e para a
avaliação da sua evolução e do seu desempenho, foi sobretudo suscitada pelo aumento
das exportações – para cujo valor actual contribui em mais de 70% uma sub-rubrica (fabricação de cadeiras e assentos) em que há sérias
razões para admitir que se encontre sobretudo contabilizada a produção e exportação
de componentes para a indústria automóvel.
Se, por razões de prudência, excluirmos este
subsector, os números conhecerão alterações
muito signiﬁcativas. A produção de mobiliário
de madeira propriamente dito descerá para os
601 milhões de Euros/ano, com implicações
não inteiramente controladas, mas que se presume sejam de baixa, porventura considerável, em matéria de facturação por empresa e
de produtividade do trabalho. As exportações
descerão para os 163 milhões de Euros/ ano –
27% da produção do sector, muito abaixo dos
mais de 50% atrás referidos (mas conﬁgurando uma evolução ainda assim considerável,
por comparação com os cerca de 10% prevalecentes sete anos atrás).
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A inovação é um dos
d factores
f
chave de melhoria da competitividade das empresas e um
dos elementos fulcrais no seu

A economia portuguesa, em
geral, e a ﬁleira da madeira,
em particular, necessitam de
melhorar os seus níveis de
competitividade, de forma a
serem capazes de vencer os
desaﬁos que enfrentam para a sua aﬁrmação plena nos
mercados internacionais. No
caso da ﬁleira da madeira, é
necessário deﬁnir objectivos
e estratégias de actuação para as empresas portuguesas
deste sector que permitam
melhorar a sua capacidade
para concorrer nos mercados

desenvolvimento sustentado.
E se inovar em sectores de elevado conteúdo tecnológico é
explorar áreas com um conteúdo cientíﬁco e de I&D elevado, já ser inovador nos sectores
tradicionais (como a Fileira de
Madeira) não é o mesmo que
noutros sectores. Este estudo
do Estado de Arte da Inovação
da ﬁleira da madeira e mobiliário em termos gerais, tem um
duplo objectivo:

 <ehd[Y[h kc h[\[h[dY_Wb eXjectivo às autoridades de gestão, em que estas se possam
basear para aferir, de forma
mais uniforme, da inovação
dos projectos de desenvolvimento das empresas propostos a ﬁnanciamento público;
 9edij_jk_h kcW \[hhWc[djW
de orientação para as empresas se apoiarem nos seus processos de desenvolvimento e

no planeamento dos seus investimentos.
O estudo é baseado nas metodologias de Benchmarking
e Boas Práticas e Scoring de
Inovação, nomeadamente as
de Avaliação de Desempenho
e determinação de Melhores
Práticas de Inovação, complementando-a com a elencagem
real de processos, práticas e
tecnologias inovadoras existentes no mercado.
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nacional e internacional. Mas
para que tal possa ser feito
de forma fundamentada, é
preciso identiﬁcar os factores de competitividade que
necessitam de ser melhorados, atendendo ao seu menor
desenvolvimento comparativamente às empresas internacionais a actuar no sector.
O objectivo geral deste estudo foi o de apoiar o processo
de deﬁnição das condições
necessárias à valorização dos
produtos da ﬁleira da madeira e à melhoria da competitividade das empresas do
sector, atenuando ou eliminando as desvantagens competitivas face à concorrência
externa.

2$11 `. (-#Â231( 
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Este estudo apresenta-se no
presente momento para ajudar os empresários do sector a encontrar respostas e
conceber planos de acção
capazes de ajudar as suas
empresas no quadro de imprevisibilidade actual na área
dos mercados, decorrente do
abrandamento da economia
global, e na área das matérias-primas, devido à súbita percepção do nemátodo
da madeira de pinheiro e da
crescente falta de disponibilidade de madeira. Assim, ao
mesmo tempo que se dão respostas para estas questões,
apresentam-se diversas alternativas para a deﬁnição de

estratégias empresariais que
permitam acrescentar valor à
matéria-prima existente. Para isso, são propostos planos
de acções, de nível material e
imaterial, que permitam aos
empresários do sector seguir
um rumo de evolução sustentável, capaz de permitir a
consolidação das empresas
nacionais de serração e, em
alguns casos, a sua evolução
no panorama internacional.
Igualmente, sugerem-se acções transversais ao sector,
no sentido de pressionar o
governo e a sociedade em
geral para a importância económica da indústria de serração na economia nacional.

empresas

GH;>=?>ACD60; k 

empresas

 k GH;>=?>ACD60;
A4BD;C03>B0=8<03>A4B
4D<2>=C4GC>?>D2>50E>AÍE4;
Por maiores que sejam as dúvidas suscitadas
por estes números, e por mais que se esteja
consciente de que o aumento das exportações e a progressiva orientação para o mercado externo constituem o resultado de um
movimento protagonizado por um número
muito reduzido de empresas de maior dimensão, e a preços que estarão longe de
assegurar a necessária rentabilidade, trata-

se de uma evolução surpreendente, e considerável, que diz muito sobre a capacidade
de sobrevivência das empresas da indústria
portuguesa de mobiliário de madeira. O contexto aﬁgura-se, no entanto, pouco favorável. Com o mercado interno em retracção
(decréscimo acentuado da construção de
habitação e estagnação do consumo privado), a oportunidade parece residir, cada vez
mais, na exportação. Por maioria de razão se
considerarmos a entrada em força no mercado interno do que poderíamos designar de

“grande distribuição organizada de mobiliário de madeira”, protagonizada pela chegada
de empresas nacionais e mesmo globais, de
referência à escala mundial. A indústria portuguesa de mobiliário de madeira deixou de
ser a que se caracteriza pela relativa amenidade do mercado interno, protegido da
concorrência externa. A hora é de uma concorrência cada vez mais intensa, que não deixa margem nem para amadorismo, nem para
ineﬁciência. Exige-se organização, estratégia,
produtividade, numa palavra, inovação.
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Na sequência do estudo ESTRATÉGIAS PARA A REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA
INDÚSTRIA DA SERRAÇÃO DE
MADEIRA EM PORTUGAL, este es-

tudo foi concebido para ajudar
os empresários do sector de serração no processo de selecção e
aquisição de equipamentos com
base nas deﬁnições estratégicas
apresentadas no estudo atrás citado. Assim, no Volume I deste
estudo é apresentado um breve
diagnóstico ao sector da serração portuguesa, a caracterização
da ﬂoresta e da matéria-prima,
um sucinto resumo de produtos

para acréscimo de valor na serração deﬁnidos nas estratégias para o sector e as metodologias e
boas práticas de selecção e aquisição de equipamentos. Referir,
que as últimas secções são exclusivamente dedicadas ao processo de selecção e aquisição
de equipamentos, apresentando
metodologias de selecção e boas
práticas de aquisição e contratualização, assim como modelos de

documento de apoio à decisão,
de contratos de aquisição e de
ferramentas de apoio à planiﬁcação. No Volume II apresentam-se
os diversos fornecedores de equipamentos para a indústria de serração e para acréscimo de valor
numa lógica de deﬁnição da sua
origem e identiﬁcação de todas
as competências que cada um
tem para oferecer, dividindo-os
posteriormente em subgrupos.
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Num tempo de tremendas e rápidas mudanças seria de esperar uma forte propensão para a
criação de plataformas de cooperação e concentração que promovessem economias de escala
e a obtenção de sinergias. Mas
como se verá ao longo deste
estudo, características culturais

idiossincráticas muito profundas
e fundadas na livre iniciativa e
no primado do individuo, continuam, a sobrepor-se ao que, e
á primeira vista seria expectável. Mesmo ao nível das empresas de tradição e gestão familiar
conjunta, se constatam tensões,
que mais cedo ou mais tarde vão,
não no sentido do reforço da cooperação e concentração, mas
precisamente no sentido inverso, da partilha, da cisão, da saída
e ou da autonomia, “a qualquer
preço”, de um ou mais, dos seus
membros. Independentemente
da sua génese, certo é também,
que experiências de cooperação
falhadas, a maioria das quais criadas e ou induzidas de “cima para

baixo” nos últimos 20 anos, sem
a presença de capitais próprios e
pouco proﬁssionalizadas, contribuiriam também, não para contrariar, mas precisamente para
reforçar essa idiossincrasia. Salvo
alguns nichos, áreas e plataformas muito baseadas na ﬁgura da
subcontratação, o tempo para a
cooperação empresarial parece
já ter passado. Mesmo ao nível
da concentração, o sentimento generalizado, agora também
potenciado pela crise dos últimos anos é: “Comprar para quê,
se mais tarde ou mais cedo muitos dos meus principais concorrentes desaparecerão. Mais cedo
ou mais tarde o mercado virá até
mim!”. Certo é que mais cedo

ou mais tarde o mercado se encarregará de seleccionar os mais
capazes. Mas esse é um ritmo
que inexoravelmente ocorrerá.
Compete aos decisores políticos
e principais responsáveis pelas
opções de estratégia económica, decidir se, em mercado aberto e com níveis de produtividade
ainda muito baixos, 50% da média europeia, nos podemos dar
ou não, a esse luxo. No limite tudo se resume a um só conceito:
ATRATIBILIDADE Ou se criam e
promovem de forma inteligente, condições de atratibilidade e
queimaremos etapas e avançaremos mais depressa e bem, ou
não as criamos, e esperamos que
o mercado siga o seu caminho.
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O investimento foi sempre a aposta da Costa Ibérica, uma empresa que se evidenciou
por abordar de forma activa os mercados onde actua. A fábrica de produtos de serração
tem desenvolvido a sua actividade com base
na soﬁsticação dos seus bens e do processo
industrial. Inovadora, a entidade é reconhecida por converter os desperdícios lenhosos
em estilha, que é vendida às unidades industriais de criação de aglomerados. A aquisição
de duas linhas de fabrico de paletes permitiu a diversiﬁcação da gama de produtos e da
sua qualidade, respondendo de forma eﬁcaz
às necessidades dos clientes.
Fundada em 1982, a Costa Ibérica dedica-se
à compra de matéria-prima em toro (rolaria) que é transformada na unidade de serração em madeira serrada para fabrico de
paletes ou para venda a empresas, pranchas
para a construção civil, para painel, estilha,

casca e serrim. Apenas as pranchas e a madeira serrada são sujeitas a um processo de
transformação na unidade de produção correspondente. Aliás, as paletes de madeira são
o principal produto desta empresa, que em
1999 foi certiﬁcada pelo sistema de garantia
de qualidade. Ao adaptar-se à norma NP EN
ISSO 9001/2000, a Costa Ibérica foi a primeira a receber a insígnia respeitante à produção
de paletes, a nível nacional.
As suas instalações, em Mangualde, ocupam
uma área total de 20 mil metros quadrados,
com uma área coberta de 6.500 metros quadrados. O seu público-alvo continua a ser as
médias e grandes empresas, actuando nos
mercados exigentes do sector da cerâmica,
vidreiro, vitivinícola, químico e de aluguer de
paletes. Em relação à comercialização de painel lamelado e dos restantes produtos, a em-

presa vende essencialmente para pequenas e
médias empresas (PMEs) portuguesas que se
dedicam ao fabrico de mobiliário, carpintarias
e construção civil.
Com um crescimento médio de 14 por cento nos primeiros 20 anos de actividade, a fabricante de paletes deu início ao processo de
internacionalização em 2002, focando países como a Espanha, Bélgica e Itália. Aliás, a
empresa, que começou como uma pequena
carpintaria, é certiﬁcada pela Euopean Pallet
Association, pela APME da Bélgica (em relação a paletes para a indústria química) e pela
C.S.V.M.F. da França (ao nível das paletes para a indústria vidreira). Mais recentemente e
apostando na estratégia de diversidade de
produtos aliados à qualidade, a Costa Ibérica
ocupa outros mercados europeus, que são
igualmente exigentes, e tem clientes nos Estados Unidos e Cabo Verde.
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A Jocilma foi criada em 1991 e desde então
tem seguido uma política de crescimento
sustentável, que lhe tem permito exportar 100
por cento da sua produção para 37 países. Há
quatro anos mudou as instalações para uma
área coberta de 15 mil metros quadrados, em
Paredes, e adoptou a directiva ATEX, apostando assim em novos padrões organizacionais
e metodologias de produção, em que a protecção ambiental e o respeito pela higiene e
segurança no trabalho são normas a seguir
diariamente na unidade fabril.
Além de recorrer a tecnologia de ponta adaptada à indústria do mobiliário, a Jocilma aposta na especialização dos recursos humanos
para responder de forma mais eﬁcaz às exigências dos clientes. Os trabalhadores são
tecnicamente qualiﬁcados e formados nas diversas áreas que asseguram a fabricação do
mobiliário.

A sua maior meta passa por assumir-se enquanto marca reconhecida e credível a nível
mundial, para satisfazer os mercados cada
vez mais exigentes e defensores da qualidade do produto ﬁnal. Assim, a aposta na inovação é uma das principais preocupações. A
empresa tem um gabinete de Inovação e Desenvolvimento que actua ao nível da concepção e desenvolvimento dos produtos, onde
são consideradas as expectativas do cliente.
A conﬁança dos mercados internacionais do
mobiliário é ainda assegurada pelas diversas
certiﬁcações que a Jocilma dispõe: SGS ICS ISSO 9001 (Qualidade), ISSO 14001 (Ambiente)
e OHSAS 18001 (Saúde, Higiene e Segurança
no Trabalho).

B46DA0=p00<184=C0;
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A área de actividade da empresa de Paredes
abrange todas as fases de construção do móvel, desde a chegada da matéria-prima até à
apresentação do produto ﬁnal ao cliente. A
directiva ATEX é aplicada em todas as acções
que são potenciadoras de atmosferas explosivas, desde o corte ou a lixagem à pintura,
entre outras, em que é fundamental ter múltiplos cuidados.
A nova fábrica foi pensada para acautelar todas essas questões e tem um pavilhão subdividido em duas áreas produtivas: uma
destinada aos móveis em bruto prontos para
acabamento e outra para polimentos e expedição. Toda a infra-estrutura da Jocilma tem
as unidades separadas por “corredor de segurança”, secções com portas e portões corta-fogo, pára-raios e toda a área está ligada à
terra para dissipar toda e qualquer energia estática ou outra que possa ser fonte de ignição.
A maior diﬁculdade que a empresa enfrentou
foi o cumprimento da legislação no âmbito
ATEX. Para obter o Know how necessário, a
Jocilma recorreu a uma empresa especializada que auxiliou na preparação estrutural da
empresa para melhor cumprir a directiva.
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Gratta Housewares, Holu Cerâmica, Cris
Galos e K-brinca/ 3 DCork marcaram
presença pela primeira vez na maior feira internacional de decoração de interiores, que decorreu em Frankfurt, entre
11 e 15 de Fevereiro. A ‘Ambiente’ conta
anualmente com a presença de 60 empresas lusas, das quais 26 integram uma
participação conjunta organizada pelo
Nerlei – Associação Empresarial da Região de Leiria. As Faianças Bordalo Pinheiro também estiveram de regresso a
um certame que apresenta anualmente
as principais novidades em artigos para
o lar, bem como as tendências e as peças vencedoras do Prémio Design Plus.

LUSOVERNIZ QUER
RECUPERAR MADEIRA
O grupo Lusoverniz acabou de lançar uma linha de tintas de vernizes
aquosos da marca Protec, que tem
como público-alvo o mercado de
grande consumo. A empresa desenvolveu uma gama especíﬁca para a
utilização exterior em portas e mobiliário externo e detém outra linha
apropriada para o uso em interiores, que permite recuperar e redecorar madeiras. A Lusoverniz propõe
igualmente uma gama para aplicação especíﬁca em soalhos e parket.
A inovadora linha destaca-se pelos
produtos ecológicos, de fácil utilização e sem odores.

CE8?B?ÜH?EBKIE9;HJ?<?97:E
A Export Home, que decorreu entre 23 e 27 de Fevereiro, reuniu no mesmo espaço as novas colecções das empresas de mobiliário, decoração e artigos para o lar. Este ano, a exportação esteve
em destaque, com os visitantes do Japão, Mónaco, Uruguai e Estónia a mostrarem interesse pela
qualidade e design das produções lusas. Aliás, a presença estrangeira na feira foi bastante notada,
uma vez que além destes novos mercados, passaram pelo espaço cerca de 30 possíveis compradores, angariados pelo Exponor International Buyers.

B>=04C4<=>E>;>6ÔC8?>
A Sonae Indústria apresentou o seu novo logótipo, que representa uma nova fase da
empresa, que está a passar por uma reestruturação e reorganização. A actualização da
imagem corporativa visa dar a conhecer aos
clientes valores associados à inovação e excelência. O novo logótipo transforma-se e
renova-se, para transmitir ideias fortes, dinâmicas e únicas. A entidade introduz assim um
conceito poderoso, que revela uma identidade com traços numa gráﬁca circular, que representa a integração de processos, sistemas
e pessoas, todas à procura dos mesmos objectivos. A ligação ao elemento madeira e ao
verde mostra a preocupação com a responsabilidade ambiental e com o futuro do planeta.
A nova imagem quer representar a vontade
de inovar, reinventar e renovar.
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A Delightfull apresentou
três novas peças na feira
Maison & Object, que se realizou em Paris,
França. A empresa de iluminação presenteou os visitantes com candeeiros inspirados no legado da música e do design
das décadas de 60 e 70. O candeeiro de
parede Etta, uma das criações que ﬁzeram maior sucesso, é inspirado na diva
do jazz Etta Jones e na moda. Desenvolvido a partir da inspiração nas formas do
corpo feminino, o objecto da Delightfull
é composto por um conjunto de lâminas
de cobre unidas ao centro, que lembram
o busto cintado de uma mulher.

! -".2".,#$2(&A MyFace criou um banco, cujo design simples e elegante transformam este produto num objecto decorativo. O Meier tem uma base em madeira maciça, que pode ser fabricada em carvalho, nogueira ou faia. O produto ﬁnal é personalizável, uma vez que a almofada em espuma
revestida pode ser trocada por diversas cores. O revestimento é lavável e resistente. A combinação de vários bancos Meier permite criar um ambiente colorido.

?>ACD24;8=E4BC4=>74<8B5qA8>BD;
O grupo Portucel anunciou a linha de actuação para 2011,
onde se destaca a aposta no “desenvolvimento de uma base
integrada de plantações ﬂorestais e projectos industriais em
geograﬁas mais competitivas”. Para tal, a empresa quer continuar a investir no Uruguai, Brasil e Moçambique, para fazer
face a algumas limitações no país. A nova fábrica de papel, em
Setúbal, vai facilitar o aumento das vendas para mercados internacionais e o crescimento em termos operacionais. A Portucel é um dos maiores exportadores de Portugal, vendendo
94 por cento da pasta e papel que produz para mais de 100
países, nomeadamente Europa e EUA.

1$"$1".,-.5 ".+$"`.
A empresa Recer lançou recentemente a colecção Essentials, que se inspira
no regresso ao essencial. A linha de pavimentos e revestimentos sugere propostas inovadoras, soﬁsticadas e ambientalmente responsáveis. Recorrendo
a cores em tons pastel, como pérola, bege, rosa, verde e cinza, a colecção pretende dar uma vida nova aos ambientes. Por outro lado, explora o carácter
utilitário, conjugado com a funcionalidade e o lado emocional.

CORTICEIRA AMORIM
QUER MAIS INCENTIVOS
A Corticeira Amorim reivindicou ao Governo para que este crie
incentivos ﬁscais para que as empresas aumentem as exportações, pelo que as medidas deverão incidir sobre indicadores
indutores (recursos afectos) e resultados (desempenho alcançado). António Amorim, presidente do grupo e da Associação
Portuguesa da Cortiça, apelou ainda à criação de incentivos à
deslocalização dos quadros, pois a “aposta forte nos mercados
com elevado potencial de crescimento exige a presença dos
‘melhores’ quadros nesses países”. O responsável defendeu
ainda o estreitamento de ligações com parceiros de negócio/
distribuidores.

VANDOMA
LANÇA
“INFINITAS”

Desenhada por Paulo Gouveia, a mesa “Inﬁnitas” é a mais recente peça de
design da Vandoma. A peça é produzida em aço e em mosaico hidráulico,
proveniente do Alentejo. O mosaico possui múltiplas cores e padrões, conferindo à mesa uma beleza original.

empresas
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A ECONOMIA
DAS FEIRAS
SECTORIAIS
As economias modernas são, em muitos casos, responsáveis por estimular a
indústria e as actividades que a ela respeitam. Porém, a globalização lança uma
questão vital para os organizadores das
feiras das diversas especialidades: estes
certames são reﬂexo da economia e fruto das suas especiﬁcidades ou, pelo contrário, são impulsionadoras da actividade
económica de um país?

j[l[bk]WhdW;nfedehFehje"[djh[()[
27 de Fevereiro, foi considerada por muitos como a mais internacional de sempre. A mais representativa feira nacional
de mobiliário, iluminação e artigos de
casa para exportação contou com a presença de visitantes importantes para as
exportações desta ﬁleira, que é um dos
principais sectores que contribui para a
balança das exportações portuguesas.

Luciano Magalhães, director da aimmp e
um dos entrevistados desta edição, acredita que as “duas opções são válidas”.
Aﬁnal são o espaço de contacto directo
entre empresas, forças motrizes da actividade económica. Certo é que este tipo de
certames são áreas privilegiadas para dar
início à internacionalização de um projecto. Exemplo disso é a Export Home, que
[ij[ Wde Yedjek Yec cW_i Z[ )& fWi[i
participantes. No total, 150 empresas expuseram as suas criações. A mostra, que

Os mercados emergentes da Europa
Central e Oriental, da Ásia (sobretudo
China e Japão) e dos PALOP (Angola e
Moçambique) estiveram em destaque.
Actualmente, são os grandes decisores
internacionais e representam a melhor
alternativa aos mercados tradicionais.
Contudo, o responsável da aimmp acredita que o modelo tem que ser adaptado
ao contexto actual, pois “as empresas têm
retraído tendo em conta a crise generalizada”, com a agravante que “nalguns ca-

sos, o investimento que fazem em feiras
no exterior não ultrapassa muito o que
fazem para uma feira nacional, só que o
retorno é muito maior”. Luís Branco, da
empresa de mobiliário Serca, admitiu
que apesar de ter “expectativas altas”,
sabe que “o enquadramento económico é um grande factor negativo a ter em
conta”. Por outro lado, considerou que “é
urgente para a feira e para todos os participantes conseguirem uma maior cativação dos clientes e, sobretudo, conseguir
atrair mercados internacionais, objectivo
que não tem sido atingido em pleno, um
debate sobre como o atingir seria extremamente positivo”.
Com a chancela do programa Exponor International Buyers, o certame foi o palco
escolhido pela aimmp para o lançamento das três novas marcas sectoriais “iLove, iMake, iPack”, destinadas ao auxílio à
internacionalização dos seus associados.
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A organização montou um mini-centro
de negócios, onde a EFIC (Confederação
Europeia das Indústrias de Mobiliário)
divulgou as principais acções que está a
desenvolver para a defesa do mobiliário
europeu.
Design e inovação são habitualmente os
pontos fortes da feira. Este ano não foi
diferente e a edição de 2011 acolheu e
incentivou eventos que promovem o design, que tem sido responsável por dar
maior visibilidade à indústria nacional
do mobiliário. No dia de abertura, a TemaHome evidenciou-se ao ser galardoada com o primeiro prémio do Concurso
Nacional de Design de Mobiliário (na
categoria Manifesto Tecnológico), promovido pela aimmp. A Levira e a Belar
Group receberam igualmente menções
honrosas. Os vencedores vão expor em
Nova Iorque e Milão.
7()°[Z_eZW;nfehj>ec[ÓYekcWhcada pelo lançamento das novas linhas
que vão ditar as tendências de 2011, pela apresentação das marcas ao mercado
proﬁssional e pela panóplia de actividades, como o lançamento da linha de mobiliário com incrustações Swarovski, da
empresa Mab.

‘100% POSITIVO’
Que balanço faz da última edição da
ExportHome?
Para a aimmp, enquanto associação ligada ao sector do mobiliário, é sempre
importante estar representado em eventos como a Export Home, principalmente se tivermos em conta que esta é uma
das feira com maior representatividade
para o sector, em Portugal. No caso especíﬁco da aimmp, acho que cumprimos
os objectivos estabelecidos inicialmente
para a Export Home. Estivemos em contacto com os nossos associados e outros
empresários, ouvimos o que têm a dizer
e, ao mesmo tempo, tivemos oportunidade de divulgar, de forma mais directa,
os nossos projectos e todo o trabalho em
prol do sector. Portanto, o balanço é 100%
positivo.
Como avalia a evolução da feira ao longo dos últimos anos?
A feira tem sofrido uma quebra de participantes e visitantes nos últimos anos.
Em parte, porque a forma de fazer negócios se tem alterado e, também, porque
os empresários têm preferido apostar
em presenças em mercados internacionais, com prejuízo para as nacionais. Nal-
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guns casos, o investimento que fazem
em feiras no exterior não ultrapassa muito o que fazem para uma feira nacional,
só que o retorno é muito maior. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que as
empresas se têm retraído tendo em conta
a crise generalizada com que se deparam
actualmente.
Que importância julga que a ExportHome tem enquanto representante do
mercado nacional?
A Export Home continua a ser uma referência a nível nacional, mas julgo que é
importante que ela sofra algumas alterações. Deve abrir espaço a diferentes subsectores que compõem uma casa, como
os pavimentos, louças, cutelarias, entre
outros. Isso iria atrair novos expositores e
visitantes, criando, provavelmente, uma
dinâmica diferente da actual. Por outro
lado, acho que a organização deve ponderar a sua realização apenas de dois em
dois anos.
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Os expositores portugueses concentram esforços, cada vez mais, na participação em feiras internacionais, o que
levanta dúvidas sobre a eﬁcácia e eﬁciência das feiras nacionais. Acha que,
nesta área, Portugal está esgotado?
Acho que Portugal está esgotado essencialmente pela multiplicidade de feiras
que se realizam ao longo do ano no país.
Não temos mercado para tantos eventos
direccionados ao mesmo sector.
De que forma considera ser possível inverter este cenário, tornando as feiras
portuguesas mais atractivas e geradoras de melhores resultados para as empresas?
Julgo que uma solução pode passar pela organização de feiras cada vez mais
abrangentes. .Continuam a existir no país
pequenas feiras, várias locais e regionais
que acabam por “desviar” algumas empresas. Embora seja difícil chegar a um

forma de alavancar a economia?
Acredito que podemos considerar as duas opções como válidas. É evidente que,
em tempos de crise, há uma retracção
das empresas e, consequentemente, uma
queda no investimento de presenças em
feiras. No entanto, elas continuam a ser
um espaço privilegiado de contacto e
onde continuam a fazer-se muitos e importantes negócios. Com uma alteração
na forma de organizar e expor nas feiras,
acredito que elas assumam um papel importante na economia, à semelhança do
que acontecia noutras alturas.
Que análise faz do esforço de internacionalização das empresas portuguesas deste sector quando, ao mesmo
tempo, entra no país 35% de mobiliário
proveniente do Extremo oriente?
Nos últimos anos e face a um decréscimo
do consumo nacional, as empresas sentiram necessidade de apostar em novos
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cenário desses, acredito que o ideal seria concentrar esforços na realização de
duas ou três grandes feiras, que dariam
mais força ao sector. A aimmp terá um
papel fundamental neste processo.
Acredita que as feiras são um reﬂexo
da economia ou, pelo contrário, uma

mercados. Ao mesmo tempo, torna-se difícil fazer frente aos preços praticados no
que respeita ao mobiliário asiático. Também face às soluções “faça você mesmo”
que entraram em força no nosso país, parece-me claro que a internacionalização
é um caminho essencial às empresas nacionais.

Que soluções julga serem fundamentais no combate a esta concorrência?
O Governo tem um papel fundamental
no combate à concorrência do Extremo
Oriente. Acredito que devem ser tomadas medidas proteccionistas que limitem
a entrada destes produtos em Portugal
através, por exemplo, de quotas de importação. Também devemos alertar as
entidades competentes e as pessoas em
geral para o facto do mobiliário asiático
ser produzido com madeiras sem tratamento e com recurso a produtos químicos nocivos para a saúde. As associações
sectoriais devem, por estes motivos, fazer
pressão junto das entidades governamentais nesse sentido e chamar a atenção para esta realidade – situação que a aimmp
tem vindo a fazer, essencialmente ao longo do último ano.
Tendo em conta as especiﬁcidades do
sector nacional, o que considera serem
factores determinantes na aﬁrmação
em território nacional e internacional?
Em Portugal, acredito que a maior parte
das pessoas está consciente em relação à
elevada qualidade do nosso mobiliário. A
forma como é produzido, uma forte componente de design e uma preocupação
cada vez maior por produzir produtos
“verdes” são características que, no mercado interno, são bastante associadas ao
mobiliário nacional. E são estes mesmos
factores – ao qual podemos acrescentar
preços competitivos - que, a cada dia, nos
tornam cada vez mais conceituados e reconhecidos a nível internacional. Não podemos, por ﬁm, esquecer a relevância de
uma boa comunicação que nos permita
chegar a mais e mais pessoas “lá fora”.
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para debater estratégias de promoção e desenvolvimento
do sector, para que este se adapte cada vez mais aos desaﬁos
Zeic[hYWZei[[n_] dY_WiZeiYb_[dj[i$EgkWhjeYed]h[iie
da aimmp decorre em Abril e conta com convidados de peso

“Ganhar o futuro… O futuro é já hoje” é o mote para o arranque de mais uma edição do Congresso das Indústrias de Madeira e Mobiliário de
Portugal (aimmp), agendado para 7 de Abril, na
Exponor (Porto), e que vai reunir no mesmo espaço os principais intervenientes e decisores da
ﬁleira. Fernando Rolin, presidente da aimmp, José Sócrates, primeiro-ministro, e Vieira da Silva,
ministro da Economia, abrem o certame e lançam as bases para um conjunto de debates que
se destinam a discutir o estado actual do sector,
através da partilha de ideias para contornar as
diﬁculdades. Num momento em que o contexto não inspira optimismo, há que enfrentar os
problemas mais prementes e unir esforços para
vencer os desaﬁos a médio prazo.
O presidente da CIP (Confederação Empresarial de Portugal), António Saraiva, lançará os
tópicos para a primeira sessão de conversas,
em que vai estar em destaque a indústria portuguesa, com especial enfoque para a área da
madeira e mobiliário. Em análise, e contando
com a intervenção de António Henriques (CH
Business Consulting), estará o panorama actual
da ﬁleira nacional e cujo processo de interna-

cionalização e de procura de novos clientes vai
reunir os principais responsáveis pela gestão
das organismos europeus, numa conversa que
promete esmiuçar as diﬁculdades e mais-valias
de cada país produtor. Filip de Jeger, presidente do CEI Bois (Confederação Europeia das Indústrias de Madeira), Lazlo Dory, líder da EPF
(Federação Europeia de Painéis) e Fernando
Rolin, presidente da EFIC (European Furniture
Industries Confederation), são os dinamizadores do debate.
Ainda durante a manhã, os participantes voltam as atenções para questões relacionados
com a matéria-prima. A ﬂoresta, enquanto recurso de toda a ﬁleira, é uma das maiores preocupações dos proﬁssionais. A preservação e
valorização das áreas ﬂorestais, aliando tecnologias inovadoras e métodos de investigação,
poderá ser o caminho para a sua exploração
sustentável e para assegurar a viabilidade a
médio e longo prazo das empresas que dela
dependem. A valência energética deste recurso também não será esquecida. O presidente da FORESTIS, Carvalho Guerra, participa no
congresso, onde serão analisadas as melhores

formas de exploração e de gestão desta fonte
energética, sem desperdiçar madeira que reúna todas as condições para ser transformada
em outros produtos.
Já durante a tarde, os proﬁssionais do sector
vão procurar soluções que permitam pensar o
seu negócio de uma forma mais eﬁciente. Inovação será um dos temas mais abordados, nomeadamente no contexto da competitividade
interna e externa. O desaﬁo do futuro consiste
em escolher entre arriscar e investir em novas
técnicas para tornar a indústria mais competitiva e apelativa ou apostar na sobrevivência do
negócio, seguindo políticas estáveis, mas pouco inovadoras. Luís Filipe Costa (presidente do
IAPMEI) e Mira Amaral (do Banco BIC) apresentarão as possibilidades de ﬁnanciamento para
as empresas e para os seus projectos.
O futuro da ﬁleira passa inevitavelmente pela
internacionalização. A inﬂuência da marca e a
crescente valorização dos departamentos de
design do produto, enquanto intervenientes
na política de aﬁrmação de um produto, serão temas a discutir, dada a sua importância
no contexto das exportações e de divulgação
das criações na economia global. Basílio Horta,
presidente do Aicep, é um dos oradores convidados.
A quarta edição do congresso da aimmp vai
premiar as melhores criações de design de
mobiliário e encerra com a aguardada entrega dos prémios de sustentabilidade “Gold Mercury 2010”, que distinguem as dez empresas
mais inovadoras, que registam uma melhoria
contínua ao nível de boas práticas.
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Se em 2000 o índice da indústria era igual a
100, actualmente corresponde a 65 e esperase que até ao ﬁnal de 2011 suba para 75. Portanto, a crise foi dura, a recuperação começou,
é possível sentir isso, mas nunca voltará aos
níveis a que o sector estava habituado. Esta
indústria irá estabilizar com um índice de retracção de 25 por cento, pelo menos a médio
prazo. O cenário a longo prazo é a referência
das últimas estatísticas apresentadas pelo Gabinete de Estudos da Acimall, uma associação que representa os produtores italianos de
máquinas e tecnologias para trabalhar a madeira. Os valores ﬁnais preliminares de 2010
(ver tabela) indicam que a produção aumentou 23 por cento, comparada com 2009, que
são valores bastante positivos, embora – como já foi salientado – não sejam suﬁcientes
para esquecer o passado. A indústria ainda
está a sofrer com uma oferta que infelizmente é superior à procura.

?A4E8Bµ4B
O mercado interno (avaliado pelo consumo
aparente, ou seja, mais 38 por cento comparado com 2009) foi caracterizado para colocar
na frente as compras do primeiro semestre
do ano, de forma a tirar proveito dos benefícios ﬁscais da lei Tremonti Ter. O aumento das
importações (mais 46,6 por cento) foi impulsionado pelos crescentes ﬂuxos provenientes
da China (mais 35 por cento) e da Alemanha
(mais 61 por cento). Enquanto as máquinas
chinesas são na maioria manuseadas pelo
método de triangulação, os equipamentos
alemães estão a tornar-se mais competitivos.
A massiva produção italiana foi sempre uma
barreira à importação, mas que inevitavelmente acabará por atingir os mesmos níveis
de penetração da concorrência semelhantes
ao que acontece em todos os mercados globais. São as consequências da globalização...
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Também a exportação está a crescer (mais
18,2 por cento), especialmente – em sequência – para a França, Alemanha, Bélgica, Rússia,
Polónia, China, Espanha, Estados Unidos (os
melhores clientes até há alguns anos), Brasil,
Índia, entre outros. O Gabinete de Estudos da
Acimall elaborou dois rankings interessantes,
um sobre os mercados com a melhor tendência positiva de compra de tecnologia italiana
e o top dez de mercados com uma tendência
negativa.
Em 2010, os mercados que adquiriram maior
quantidade de tecnologia italiana (em relação a 2009) foram Marrocos, República Checa,
Grécia, Sérvia-Montenegro, Bulgária, Croácia,
Dinamarca, Irão, Emirados Árabes e Líbano.
A “lista negra” é liderada pela Líbia, seguida
da Índia, Taiwan, Chile, Colômbia, Indonésia,
Vietname, Bielorrússia, Estónia e Hong Kong,
países que habitualmente estavam mais interessados na tecnologia italiana.
Um olhar rápido: em 2011, ainda se espera um
maior crescimento da produção, estimada
entre 10 e 15 por cento, mas ainda aquém dos
valores de antigamente.
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Tenho muito a dizer sobre a publicação do
documento ﬁnal da campanha “Choose the
original – Choose sucess” (“Escolha o original
– Opte pelo sucesso”). A indústria do mobiliário está a atravessar uma fase de grandes
diﬁculdades, mas também de grandes mudanças e renovação. Hoje, mais do que nunca, é vital emitir mensagens claras. Isto é um
ponto essencial para a Eumabois – federação
europeia que reúne as associações que representam os principais produtores de máquinas e acessórios para trabalhar a madeira
– a que tenho a honra de presidir.

45828Ì=280
O objectivo da campanha serviu não só para
defender o “Made in Europa”, mas também
para lançar temas e sugestões para discussão, com o intuito de ajudar a deﬁnir os
conceitos que uma indústria madura, consciente e responsável não pode ignorar. Nos
últimos 24 meses, temos abordado a qualidade, a tecnologia de ponta, o conhecimento,
a conﬁança, a segurança e a experiência. O
conceito que marca a actualidade é a “eﬁciência”. Trata-se de uma palavra simples, mas
com signiﬁcados complexos. Tenho a certeza
que será a palavra-chave para o futuro, não
só para a indústria, mas também para todo
o planeta.
Mas comecemos pela indústria deste sector: o
constante aumento dos preços das matériasprimas é um elemento-chave na minha análise, pois esta tendência – associada a custos de
produção, que gradualmente serão idênticos
em todo o mundo, mais cedo ou mais tarde –
aumenta a necessidade de obter processos de
produção mais “eﬁcientes”.

<hWdp#@ei[\8j\[h_d]"fh[i_Z[dj[ZW;kcWXe_i"\Wbekh[Y[dj[c[dj[
do conceito de “eﬁciência”, a principal palavra-chave da campanha de
(&'&"fhecel_ZWf[bW<[Z[hWe;khef[_WZ[<WXh_YWdj[iZ[C|gk_dWi
[7Y[iih_eifWhWCWZ[_hW$KcWefehjkd_ZWZ[fWhW\Wp[hkcXWbWde
da iniciativa e conﬁrmar o compromisso da federação para com o futuro.
?>A5A0=I9>B451tC54A8=6?A4B834=C4304D<01>8B

Eﬁciência signiﬁca criar a melhor relação possível entre a eﬁcácia do processo (alcançar o objectivo deﬁnido) e uma utilização racional dos
recursos. Assim, as tecnologias “inteligentes” e
inovadoras são, por um lado, fruto da experiência e da visão clara dos mercados e das suas
necessidades e, por outro, da madeira em todas as suas variantes e potencialidades.
Esta combinação deve ser o ponto de partida
para um processo eﬁciente, que permita o alcance do objectivo ﬁnal a curto prazo, eﬁcaz
e acessível. Lembrem-se que esta receita se
aplica não só a mercados maduros, mas também envolve crescentemente os chamados
“mercados emergentes”, que estão cada vez
mais envolvidos na procura de novas soluções para rentabilizar o aumento dos custos
dos materiais e da mão-de-obra.
Terão igualmente que investir na eﬁciência
para obter maiores volumes de produção no
mesmo período de tempo e com os mesmos
custos ﬁxados. Neste contexto, a tecnologia
“Made in Europa” é bastante conﬁável.

42>=><80E4A34
Eﬁciência é um valor essencial para a economia que está disposta a encontrar um melhor
relacionamento com os recursos do planeta.
A madeira é um recurso renovável que merece grande respeito. É uma matéria-prima maravilhosa, o elemento central de uma série de
operações que proporcionam uma gama inﬁnita de bens e de produtos que nos proporcionam uma vida melhor.
A missão da madeira é realizada unicamente no ﬁnal do longo processo de produção,
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em que a última peça de madeira, reciclada
e valorizada vezes sem conta, pode ser usada
como fonte de energia. É a lição que a tecnologia europeia tem aprendido ao longo de
várias décadas, adoptando soluções que permitam alcançar taxas de eﬁciência altas. A este respeito, quero sublinhar que a madeira é
projectada para confeccionar objectos e items, e não apenas usada como combustível,
algo para queimar e destruir.
A decisão de apoiar o uso da madeira para
gerar energia térmica ou energia com subsídios públicos é uma estratégia que só nos
pode empobrecer. Vamos construir casas
de madeira, mobiliário de madeira, acessórios, utensílios, brinquedos, portas e outros
produtos…não vamos usar a madeira como
óleo ou carvão, porque foi criada para uma
utilização mais nobre e inteligente. Sempre
com a máxima eﬁciência!

>4@D8;Ð1A8>
Quero reaﬁrmar a grande satisfação em relação aos resultados da primeira campanha da
Eumabois. Agimos com determinação e, com
a ajuda de muitos, conseguimos ser bem sucedidos na produção de conceitos que consideramos essenciais para o futuro desta
indústria. Levantamos o véu, abrimos portas,
estabelecemos novos contactos e encontramos novas oportunidades. Os resultados superaram as expectativas, embora saibamos
que é apenas o princípio e que temos muito
a fazer.
As nossas sete palavras-chave são importantes para mostrar o que está por detrás desta
indústria, a inteligência e as habilidades que
pode implementar, os investimentos que pode fazer e a vontade em ser proactiva numa
parte do mundo que nunca pára de mudar.
Se escolhermos o original, escolhemos o sucesso exactamente por esta razão, porque
por detrás de uma “simples” máquina e linha
de produção existem conceitos e verdades,
como qualidade, alta tecnologia, conhecimento, conﬁança, segurança, experiência e
eﬁciência. É o ﬁm da primeira parte do nosso
trabalho, mas irá continuar. Este é um projecto a longo prazo e existem mudanças profundas em curso e a tecnologia europeia ainda
tem muito a dizer. Mesmo em países como a
Rússia, China, Brasil e América do Sul ou Sudeste Asiático, onde será difícil explicar isso,
ou seja, que mesmo quando se paga um preço elevado por uma máquina europeia ou
por uma máquina original, está a premiar a
sua empresa com conﬁança, eﬁcácia, segurança, ferramentas simples…e rentáveis!
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A recuperação começou, mas será um longo caminho até voltar aos níveis da pré-crise
e isso exige um esforço signiﬁcativo das empresas, que devem adaptar a sua organização
e estratégias de desenvolvimento para novos
modelos de competição global. A começar
pela distribuição.
Este foi o quadro apresentado no último
workshop sobre as perspectivas do mobiliário
no mundo, organizada em Novembro do ano
passado, em Milão, Itália, pelo Centro de Estudos Industriais (CSIL), que ilustrou a actual situação dos mercados globais de mobiliário e das
estratégias desenvolvidas pelas empresas para
ultrapassar a tempestade da crise e aproveitar
os ventos da recuperação.
O seminário focou dois trabalhos mais recentes do CSIL -“Perspectivas do Mobiliário Mundial 2011” e “Relatório de previsão da indústria
de móveis em 2011” -, que ofereceram informações úteis e signiﬁcantes para os empresários
do sector sobre as tendências dos mercados
para os próximos meses. Em suma: a recuperação do mercado de mobiliário começou, mas
recuperar o tempo perdido será um longo
processo, tanto pelas diﬁculdades dos mercados ﬁnanceiros, como pelo tempo exigido pela economia real. O pior está para trás, como
demonstram os dados macro-económicos da
consultoria económica e ﬁnanceira, a empre-

sa de pesquisa Prometeia. Mas o biénio 20082009 empurrou a economia real para longe da
tendência positiva do desenvolvimento industrial. Com excepção da Alemanha, que está a
recuperar terreno através da combinação de
políticas industriais e de apoio à exportação. A
generalizada tendência recessiva consolidouse e, em todo o mundo, há sinais claros da desaceleração da recuperação.

a dinâmica da economia mundial numa escala
global. Após a redução de 0,6 por cento do PIB,
em 2009, houve uma retracção de 4,8 por cento em 2010 e espera-se uma queda de 4,2 por
cento para 2011. Porém, as situações diferem
entre países desenvolvidos e em desenvolvimento: o primeiro tinha perdido 3,2 por cento em 2009 e cresceu 2,7 por cento em 2010,
com 2,2 por cento de crescimento previsto pa-
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No conjunto, o comércio global de mobiliário atingiu os 102 biliões de dólares em 2010
(dados preliminares), com uma tendência que
registou um aumento de 18 por cento em relação a 2007 e sete por cento de crescimento
face a 2008, reduzindo 20 por cento em 2009
e crescendo novamente oito por cento no último ano. Em 2011 espera-se que haja um acréscimo de cinco por cento, com uma previsão de
107 biliões de dólares na moeda actual.
Uma análise do PIB mundial baseada nos dados do Fundo Monetário Internacional destaca

ra 2011. Já os países em desenvolvimento tiveram um aumento de 2,5 por cento do PIB em
2009, seguido de 7,1 por cento em 2010 e 6,4
por cento para 2011.
Comparando o rápido crescimento dos países
emergentes, que têm sido muito menos afectados pela recessão, a tendência das nações
desenvolvidas conﬁrma as baixas taxas de produtividade, afectadas pelo elevado desemprego. Esta dinâmica está explicada no relatório
da CSIL, que se baseou em 70 países, mais dez
do que nas edições anteriores, localizados na
América Latina e no Médio Oriente.

Em 2011, os mercados mais interessantes
caracterizam-se pelo crescimento do
mobiliário acima dos três por cento
e são a Argentina (4%), o Brasil (4%),
o Chile (5%) e a Colômbia (4%) na
América Latina; Arábia Saudita (4%),
Bahrein (4%), Kuwait (4%), Marrocos
(+4%) e Qatar (5%) no Médio Oriente;
Rússia (4%) e Turquia (4%), em Euroasia; China (+8%), Filipinas (+4%),
Índia (6%), Indonésia (+5%), Malásia
(5%), Taiwan (5%) e Vietname (+6%).
Em 2010, veriﬁcou-se uma clara tendência de
recuperação nos Estados Unidos, que conﬁrmaram a sua posição enquanto importadores
de móveis de topo, seguindo-se a Alemanha,
França e Reino Unido. Os principais exportadores são liderados pela China, seguindo-se
a Itália, Alemanha e Polónia, que ainda estão
muito longe dos níveis anteriores à crise.

FONTES: UNO, EUROSTAT, CSIL.
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O seminário da CSIL divulgou ainda uma análise de possíveis estratégias para o futuro,
partindo da imagem de um jogo “Itália-Alemanha”, no campo de batalha internacional.
O mercado italiano, caracterizado por empresas pequenas e bastante fragmentadas, é
menos aberto ao comércio internacional que
a Alemanha, dominada por gigantes, com
maiores índices de exportação e importação,
um melhor controlo sobre os preços, mais
investimentos na investigação e inovação e
pronta para se tornar mais ﬂexível ao nível da
criação de pequenas empresas.
Em pormenor, o exemplo da Alemanha mostra que as pequenas empresas ainda podem
ser a solução, mas com uma abordagem sustentada das tecnologias, investigação e investimento em recursos humanos. Existem
apenas poucos exemplos desta mudança
em Itália. A empresa Lago da Villa der Conte

FONTES: UNO, EUROSTAT, CSIL.

(Padova), uma produtora de mobiliário e sofás, adoptou uma produção certiﬁcada para
a gestão dos seus processos e a optimização
do desempenho, com uma forte focagem no
design e na adopção de novas tecnologias
de comunicação baseadas na Web. Valcunine, sedeada em Pordenone, está a apostar no
desenvolvimento de meios criativos para suportar a circulação de ideias e de novas esporas, bem como uma abordagem”verde” para
reduzir o consumo de matéria-prima e aumentar a reciclagem. Ares Line (Carrè, Vicenza), especializada na produção de sistemas e
mobiliário de escritório, está a concentrar-se

na procura de novas oportunidades, aproveitando a contribuição de líderes ﬁéis ou
directos, da ﬂexibilidade comercial e do posicionamento de uma marca forte no mercado, bem como a aplicação de uma produção
ecológica.
A distribuição é uma área bastante estratégica: a Web mostra que, no cenário nacional,
onde 75 por cento das lojas são independentes num mercado altamente fragmentado,
este meio pode ser fundamental para conquistar novos mercados e alargar a sua oferta através de canais de contacto com novos
clientes.
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Após a primeira crise em 2008 (pelo menos 5,6
por cento) e o grande golpe de 2009, quando a
contracção de negócios ascendeu a mais de 18
por cento, o universo da madeira e do mobiliário “made in Itália” está (quase) a mostrar uma
ligeira, mas signiﬁcativa inversão de tendências.
A exportação voltou a aumentar (mais 4,9 por
cento, para um valor de 11,6 mil milhões de euros) e o mercado interno é mais lento, até 2,6
por cento (menos 26 mil milhões de euros). De
acordo com os números processados pelo Centro Studi Cosmit / FederlegnoArredo, a importação também está a crescer (16,6 por cento),
afectando a balança comercial (menos 1,2 por
cento, ainda que positivo por quase 8 mil milhões de euros).
O emprego continua igualmente a cair (apesar
de ter diminuído 1,8 por cento). Entre os diferentes segmentos da indústria de mobiliário de
madeira, uma tendência positiva caracteriza o
mobiliário (1,9 por cento) e a iluminação (2,3 por
cento), os bons resultados também se aplicam
aos painéis e materiais semi-acabados (mais
6,4 por cento), activamente relacionados com
a protecção da ampla utilização da matéria-prima, como biomassa para produção de energia
e de outros produtos à base de madeira para
aplicações diferentes na indústria da construção (4,7 por cento). A tendência para os móveis
de casa de banho (0,6%) e para a construção em
produtos de madeira (0,2 por cento) mantémse estável, enquanto o mobiliário de escritório
caiu ligeiramente (menos 1,9 por cento).

Uma análise mais detalhada do Centro Studi
Cosmit / FederlegnoArredo indica que os dados das exportações de mobiliário de madeira,
de Janeiro a Agosto de 2010, em comparação
com o mesmo período de 2009, têm uma tendência positiva para produtos de ‘living’ (5,3
por cento), cadeiras (mais 7 por cento) e uso
comercial (9,4 por cento) e móveis de cozinha
(2 por cento). O processamento primário (serrada madeira e similares) cresceu 35,8 por cento. O sistema de painel é mais articulado, com
um aumento de 30,1 por cento em conjunto
com um pico nas exportações de mdf (69,3
por cento) e de madeira compensada (37,8
por cento). Ainda nesta matéria, as embalagens cresceram 21,5 por cento e veriﬁcou-se
mais 7,6 por cento para materiais semi-acabados para móveis. A indústria da construção e
do mobiliário cresceu 3,1 por cento, impulsionada principalmente pelas casas de madeira
(34,1 por cento) e pelos produtos de madeira
e estruturas laminadas (16,5 por cento). Do lado das importações dos acabados e do produto semi-acabado (excepto os registos e a
madeira serrada), mantém-se o crescimento
(mais de 24,6 por cento) juntamente com as
cadeiras (23,1 por cento), seguido dos quartos,
camas e quartos de crianças (21,2 por cento) e
dos móveis de cozinha (19,67 por cento). O sistema de painel marcou um aumento de 38,6
por cento com o pico de 88,5 por cento para
o quadro de partículas, enquanto as importações de embalagens cresceram 29 por cento. A importação de materiais semi-acabados

cresceu 10,3 por cento, enquanto o sistema
de construção atingiu mais de 16 por cento
graças às portas de madeira (105 por cento),
produtos laminares e estruturas de madeira
(27,1 por cento). Houve uma forte redução na
importação de casas de madeira (menos 22,4
por cento).

E4;704DA>?00BBD<40;834A0=p0
Nos mercados estrangeiros, no período de
Janeiro-Agosto de 2010, os clientes históricos
ainda são os principais destinos para as empresas italianas de mobiliário, mas o
Mediterrâneo e o Oriente Médio obtiveram
uma excelente posição. Em termos de valor,
nos primeiros oito meses de 2010, a exportação aumentou em França (9,3 por cento), Alemanha (4,8 por cento), Reino Unido (4,7 por
cento) e Estados Unidos (9,6 por cento); enquanto continua a decrescer na Rússia (7,2 por
cento), Grécia (12,9 por cento) e Áustria (11,6
por cento).
A capacidade de olhar para os países com uma
longa tradição e para os mercados emergentes com uma abordagem inovadora e competitiva, e de implantar novas sinergias para a
aquisição de mercados através de diferentes
produções e organizações de vendas, vai fazer
a diferença nos próximos meses e anos, apenas como a proposta de produtos com um
posicionamento diferente também no mercado interno, afectado pela pressão da crise
sobre o consumo.
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Não é por mero acaso que o desempenho brilhante foi registado pela China (49,2 por cento), Turquia (20,3 por cento), Eslovénia (34,1
por cento), Suécia (20 por cento), Israel (25 por
cento), Coreia do Sul (41,5 por cento), Austrália
(23,2 por cento), Canadá (17,8 por cento), Dinamarca (66,1%), Catar (39,3 por cento), Hong
Kong (12,6por cento), Marrocos (10,8 por cento), Singapura (36,9 por cento), Tunísia (26,8
por cento), México (33,1 por cento). Do lado
das importações, a China lidera (30 por cento),
com destaque para os resultados da Eslovénia (33,4 por cento) e Hungria (23,8 por cento);
o grupo de concorrentes inclui a República
Checa (31,7 por cento), Suécia (27,3 por cento),
Rússia (33,9 por cento), Reino Unido (42,5 por
cento), Lituânia (28,3 por cento), Bulgária (38,1
por cento) do Marﬁm, Egipto (37,5 por cento),
Gabão (28 por cento), Costa (80 por cento),
Chile (29 por cento), Marrocos (96,4 por cento), Estónia (29,6 por cento) e Irlanda (106,5 por
cento). A Grécia entrou em colapso (menos
33,3 por cento).
A Alemanha é o primeiro país de destino da
exportação italiana para o sistema de macro
madeira-móveis-construção (12 por cento),
seguido pela França (26,6 por cento) e com
bom desempenho pela Áustria e pela Rússia
(ambos 14,1 por cento), assim como os Estados Unidos (11,5 por cento); China (68,6 por
cento), Tunísia (59,5 por cento), Israel (61 por
cento), Líbia (112,6 por cento), Líbano (109,1
por cento), Índia (44,5 por cento), Suécia (35,4

por cento), Egipto (53,4 por cento), Canadá
(31,1 por cento), Coreia do Sul (68,2 por cento),
Brasil (110 por cento), Síria (94,4 por cento), Finlândia (75,8 por cento), Bulgária (95,9 por cento), México (85,2 por cento) e Lituânia (81,2 por
cento).
A origem da primeira importação recai na
Áustria (16,5 por cento), seguida pela Alemanha (1,4 por cento) e pela China (39 por cento).
Os dez primeiros assistem ao forte crescimento da República Checa (62,5 por cento), mas

os bons resultados também foram realizados
pela Rússia (48,6 por cento), Países Baixos (32,8
por cento), Letónia (85,7 por cento), Bulgária
(130,5 por cento), Reino Unido (291 por cento), Chile (36,2 por cento), Marrocos (179,3 por
cento), Dinamarca (146,2 por cento), Lituânia
(82,2 por cento), Estónia (62,1 por cento), Irlanda (112 por cento), Tunísia (35,1 por cento), Guiné Canadá (31,7 por cento) e Equatorial (207,4
por cento). A Índia (menos 32,6 por cento) e
Taiwan (menos 24,2 por cento) perderam algumas posições.
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A força do mobiliário “made-in-Italy” e do sistema de exportação da decoração para casa
ainda é na Europa, mas existem novas fronteiras através do Atlântico, na América do Sul e
pelo sentido Leste. De acordo com dados do
Istat, processados pelo Centro Studi Cosmit /
FederlegnoArredo, o macro-sistema de móveis é liderado pela França (mais 7,4 por cento),
seguido pela Alemanha (3,4 por cento) e pelos
Estados Unidos Reino Unido (4,8 por cento). A
Rússia está a ﬁcar para trás (menos 9,3 por cento), enquanto o comércio com os Estados Unidos está a aumentar (9,3 por cento). Mas os que
estão no topo são a China (44,3 por cento), Coreia do Sul (39,1 por cento), Austrália (25,4 por
cento), Canadá (16,4 por cento), Eslovénia (44,3
por cento), Qatar (40,6 por cento), Índia (73,6
por cento), Singapura (41,8 por cento), Hong
Kong (20,6 por cento), México (27,6 por cento),
Kuwait (15,1 por cento), o Azerbaijão (19,5 por

cento) e Nigéria (39,2 por cento).
A Itália importa móveis e itens de mobiliário
principalmente da China (28,5 por cento), Alemanha (14,6 por cento) e Polónia (37,5 por cento), havendo um acréscimo de acções para a
Eslovénia (63 por cento), Suécia (40,9 por cento), Egipto (38 por cento), Portugal (28,4 por
cento), Marrocos (23,8 por cento), Paquistão
(57,1 por cento), Coreia do Sul (33 por cento) e
Hong Kong (20,6 por cento).
“Temos atravessado uma Terceira Guerra Mundial sem bombas, mas ainda há cinzas e ruínas,
e vai levar anos para removê-las “, disse Rosario Messina, presidente da Fla, durante a apresentação dos números do mercado em Milão,
em Dezembro passado. E é um longo caminho a percorrer até à idade de ouro da madeira e do mobiliário, que atingiu o seu clímax
em 2008. “Estes números não devem ocultar

o facto de que, para voltar aos níveis de 2007,
no ano passado quando as receitas aumentaram, devemos esperar até 2020 caso a média
anual de crescimento se mantenha igual à registada em 2010, ou seja, 1,8 por cento”.
A abordagem necessária a tomar consiste em
abordar os mercados emergentes e concentrar-se nestes para apoiar a recuperação. “As
empresas estão a aprender a olhar para os
mercados distantes, que representam um desaﬁo para a próxima década. A esse respeito,
as iniciativas no mercado chinês, com a participação na Expo Xangai, são estratégicas para
abrir esse mercado potencial para as empresas e para compreender uma nova maneira
de fazer negócios no mundo.” Mas há uma
necessidade urgente de um apoio forte e autoritária das instituições. Mais empréstimos,
menos burocracia.

HABITAÇÃO DE BAIXO CUSTO
E MEIO AMBIENTE

Na conferência de ﬁm de ano,
a Fla e Cosmit lançaram mais
uma vez as suas novidades com
vista à recuperação económica.
A federação anunciou o projecto “Concurso de Residência”, um
espectro de soluções de tecnologia e de construção em colaboração com a Câmara Municipal
de Milão, a Associação dos Arquitectos da Província de Milão
Ance, Assimpredil e a secção
In/ Arch Lombardia, para a produção de baixo custo de alta
qualidade de projectos habitacionais.

A Cosmit, após a bem sucedida viagem de design italiano de
Nova York,
promovida com o Ministério Italiano do Desenvolvimento Económico e com a
Ice, está a preparar a quinquagésima edição da I Saloni, que este
ano vai apresentar um programa
rico de manifestações artísticas
e de eventos paralelos à exposição, organizada na Baixa. O esquema adoptado na Big Apple,
também com o apoio do “Art with a capital A” (Última Ceia de
Leonardo, interpretado por Pe-

ter Greenaway), é um vencedor
de acordo com o presidente Carlo Cosmit Guglielmi: “FederlegnoArredo e Cosmit investem
enormes recursos oferecidos por
entidades privadas e no evento
de Nova York houve uma contribuição signiﬁcativa do Ice e do
Ministério de Desenvolvimento
Económico. Porque acreditamos
que a cultura é um elemento essencial para promover os nossos produtos em todo o mundo
e porque este é o nosso conceito
de ser um “justo.

A conferência de imprensa
também apresentou o terceiro
Relatório Ambiental da FederlegnoArredo: a partir de uma
amostra representativa de 84
empresas com mais de 2,5 mil
milhões de euros das receitas (8
por cento de todo o sistema de
móveis de madeira), detectou-se
que a sustentabilidade é um factor chave na competição global,
com as certiﬁcações ambientais
?IE '*&&' W Wkc[djWh )) feh
cento e com os registos de certiﬁcação ﬂorestal para produtos
de madeira a 72 por cento.
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competitividade do produto no plano mundial.
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O acabamento das superfícies de madeira,
desde o mobiliário, às janelas, marca a diferença entre a parte baixa e alta do mercado,
até ao topo de gama. A atenção dos fornecedores de tecnologia está focada na qualidade e na resposta às necessidades do cliente,
sem descurar a investigação e a inovação.
Esta premissa é verdade para todos os industriais do sector: desde as linhas de pintura, às
máquinas de lixar, passando pelas ferramentas especiais, às tintas. Todos esperam pelos
sinais de recuperação do mercado para que
se fortaleça cada vez mais.

?0A24A80B8=>E03>A0B
O Grupo Ceﬂa Acabamentos é um dos cinco gigantes do sector de acabamentos. Tem
cinco marcas – Ceﬂa Finishing, Delle Vedove, Düspohl, Falcioni e Sorbini – desenhadas
e fabricadas à medida e com linhas especializadas em pintura e laminação para madeira, vidro e plásticos. A sua indústria-alvo é a
gama de mobiliário para automóveis. A empresa tem sede em Imola, perto de Bolonha,
mas as operações de venda cobrem os cinco
continentes, enquanto a produção é distribuída em Itália, Alemanha, Estados Unidos e China. A inovação, um dos “grandes conceitos”,

vem em primeiro lugar, partindo de produtos
ecologicamente sustentáveis e processos de
usinagem. Uma alavanca para responder às
necessidades.
“Nos últimos anos, o mercado mudou muito”,
explica Andrea Luca Guiduzzi, gerente de negócios do grupo. “É deﬁnitivamente muito diferente do passado. Após um longo período
de crise, talvez estejamos a ver a luz ao fundo do túnel. Alguns países voltaram a investir,
enquanto outros ainda estão um pouco atrasados. Certamente, esperamos que tudo volte a funcionar o mais rapidamente possível”. A
competitividade exige a capacidade de compreender as mudanças que estão a acontecer.
“Todos os nossos produtos estão em constante evolução e são completamente renovados
todos os cinco/ oito anos, para responder às
exigências e à procura do mercado. Considerando os recentes desenvolvimentos do
mercado, hoje vemos uma tendência para
produtos de preço menor.”Mas não em detrimento da qualidade: isto conﬁrma o valor estratégico do tratamento de superfície. “Hoje,
mais de que nunca, existe uma clara necessidade de produzir algo belo a partir da boa
relação do custo-benefício”.

Os investimentos na investigação são um
factor-chave que faz a diferença no mercado.
Guiduzzi concorda: “dedicamos cada vez mais
recursos e energia para a investigação e inovação. Em todas as divisões existem muitas
pessoas empenhadas em melhorar e aumentar os nossos padrões”. O empenho abrange
todos os produtos e sectores. “Para o Grupo
Ceﬂa Acabamentos, todos os sectores são estratégicos, pois distribuímos equitativamente
a energia e os investimentos em todas as áreas”. E, acima de tudo, o trabalho da empresa
lado a lado com clientes e fabricantes de tintas
é uma sinergia completa. “Sempre promovemos a interacção directa, envolvendo a Ceﬂa,
o cliente e o fornecedor de tintas no campo,
ou seja, no nosso laboratório de criação, que
é provavelmente o maior e mais bem equipado do mundo. É uma questão de transparência e consistência em relação aos nossos
clientes”. A colaboração com os produtores
de tintas continua, é intensa e independente
das experiências do lado do cliente. E o mesmo aplica-se, embora em menor grau, para
os fornecedores de máquinas. “Tentamos ouvir os conselhos de clientes, fornecedores de
tintas e máquinas, para continuar a melhorar
os nossos produtos”.
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A história de Elmag-Superﬁci, com sede em
Monza, começou em 1946 com a produção
de máquinas para trabalhar a madeira. A criação de uma divisão da superfície, dedicada a
instalações completas e linhas para operações
de pintura, e em colaboração com a empresa
Valtorta (fabricantes de máquinas de revestimento de ﬂuxo para os painéis, especializando-se em diferentes tipos de acabamento de
superfície do equipamento, incluindo distribuidores de rolos, máquinas de impressão, a
pulverização de robots e unidades de borda
de pintura), desde 1995, lançou as bases para o crescimento futuro. Desde 2004, ElmagSuperﬁci faz parte do Scm Grupo, que oferece
uma vasta gama de sistemas de terminação, a
partir de cabines de pulverização manual de
linhas completas de rolo com secadores UV,
incluindo linhas de impressão soﬁsticadas e linhas automáticas de pulverização combinada
com secadores verticais ou UV. É uma longa
história que permite à empresa analisar a situação actual com uma visão objectiva.
“Nos primeiros dez meses de 2010, a situação melhorou e as empresas começaram novamente a falar sobre os investimentos, mas
passar da conversa à acção é mais complicado”, salientam Dario Tropeano, gerente geral
da Elmag, e Gloria Valtorta, gerente de marketing. “A situação do mercado ainda é crítica,
especialmente para o mobiliário”. O cliente-tipo desta indústria são as pequenas e grandes
empresas de Itália e, a nível externo, da América do Norte, Europa, China e Ásia; 85% dos
produtos Superﬁci são enviados para fora de
Itália, enquanto se espera a recuperação do
mercado interno.
“As actuais tendências são a ﬂexibilidade no
uso e a qualidade ﬁnal – acrescentam – especialmente para o mobiliário, obviamente com
os olhos postos na redução dos custos de produção. Por essa razão, mesmo em período de

crise profunda, um fabricante de móveis pode
tomar a decisão de enfrentar um grande investimento. Começamos a trabalhar com janelas há ano e meio, mas ainda é difícil tirar
conclusões sobre o crescimento desta área especíﬁca”. O acabamento impecável é cada vez
mais essencial para o mobiliário de qualidade (“o acabamento brilhante de mobiliário de
qualidade conta pela maior parcela dos custos de produção”, explicam os gerentes), para
alcançar este resultado tem que se trabalhar
em parceria com os fabricantes de tintas, com
base nas necessidades do cliente. “O nosso
processo está intimamente relacionado com
os tipos de pintura, as suas especiﬁcações de
uso e todas as entradas no mercado. Para cada
processo de pintura, temos que analisar novos
produtos em relação às soluções personalizadas: o processo de inovação resulta da colaboração contínua e do trabalho conjunto com
fabricantes de tintas, segundo o qual o cliente é o elo de ligação. Ser parte de um grupo
grande como o Scm, signiﬁca termos os recursos técnicos e de organização para desenvolver soluções de ponta. “
Gamas diversiﬁcadas para contornar a crise
Máquinas de lixar para molduras, perﬁs de
porta, rodapés e perﬁs variados e máquinas
para lixar as bordas do painel e dos perﬁs: esta
é a grande produção da Stemas, uma empre-

projectado para a produção de portas de armário e elementos de mobiliário feitos de madeira maciça, MDF e aglomerados, laminados,
cru e pintado. Esta gama diversiﬁcada ajudou
a empresa a manter o ritmo num cenário difícil. “Actualmente, a nossa indústria é caracterizada por uma tendência pouco dinâmica”, diz
Angelo Glenn Onorio, sócio e gerente de vendas da Stemas. “Porém, a nossa organização
tem sido capaz de enfrentar a crise, sem revolucionar a estrutura e sem depender de subsídios sociais e de fundos de redundância. Isto
é deve-se principalmente à nossa capacidade
de oferecer aos clientes uma gama variada de
soluções, combinadas com uma qualidade excelente”. O plano passa por continuar a andar
na mesma direcção, não esperando resultados extraordinários, mas bons. Isso já é satisfatório, porque se considera que não haverá
recuperação a curto prazo, nem em Itália, nem
no resto do mundo.
A área de negócios da Stemas são os sistemas
de controlo numérico. “O trabalho baseia-se
no estudo contínuo e na inovação, que visa a
introdução de plantas avançadas. No campo
dos sistemas CNC, fomos os primeiros a utilizar estes dispositivos para o lixar elementos
curvos e em forma. Fomos incentivados pelos nossos clientes que solicitaram aplicações
à medida”. Hoje, o sistema de terminação de-

ATRB@ODK@PT@KHC@CDDLNODQ@kyDR
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sa de Vila Fastiggi (Pesaro Urbino), que fabrica
máquinas especiais para madeira e combina a
especialização em acabamento de superfície
com a produção automática e semi-automática dos centros de trabalho para perfuração,
corte, aplicação de orlas, recorte, instalação de
dobradiça, roteamento, moagem, passador de
inserir, aplicação de ponta de tiras a quente,

sempenha um papel fundamental, determinado pela qualidade do produto. É mais uma
razão para investir em pesquisa. “Percebendo
a importância da investigação e da inovação,
pelo que temos dedicado mais tempo a essas actividades. Actualmente, dedicamos dois
dias por semana, em que os nossos técnicos
são apoiados por engenheiros de teste exter-
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nos”. Na fase de deﬁnição do produto ou de
inovação, há interacção activa entre empresas como a Stemas, que produzem plantas de
acabamento, e os fabricantes de instalações e
equipamentos, para outras fases de processamento, a ﬁm de conceber uma linha de produção complexa que abrange todo o processo.
“Isto é mais comum, também na nossa empresa, que tem duas divisões internas, que lidam
com máquinas especiais”.
Manual de operações para ciclos automáticos
Quickwood em Pavia di Udine (Udine) foi criada em 1989 e é a ﬁlial italiana do grupo internacional, que tem o mesmo nome. Produz
ferramentas para acabamento e máquinas para todas as formas e superfícies, desde mobiliário a portas e janelas. Tem diversas ofertas,
como um sistema patenteado de escovas com
lâminas, projectado especiﬁcamente para janelas, combinando movimentos rotativos da
direita para a esquerda com uma oscilação
axial de pás de alisamento. Esta oferta tem de
encontrar novas referências sólidas no mercado. “Tentamos ver sinais de melhora além de
todas as diﬁculdades, mas se houver alguma
recuperação, será realmente muito lenta”, diz
Francesco Cepile, presidente da Quickwood.
“A tendência negativa do mercado está a consolidar-se neste sentido: pedidos ocasionais de
soluções especíﬁcas e personalizadas, prazos
de entrega muito apertados e margens estreitas. Num futuro próximo, temos de ser bons
no tratamento de encomendas com estas características ou temos de encontrar um novo
emprego”.
A busca pela qualidade em operações de acabamento conduz à inovação. Há “uma tendência para a melhoria constante de todos os
parâmetros de desempenho nos diferentes ciclos de processamento, desde a serragem de
planeio à moagem de lixar: a partir daí, chegar

Qual é a opinião dos fabricantes de tintas de madeira?
Pedimos a opinião à empresa Ica, sedeada em Civitanova Marche (Macerata) e especializada em tintas de madeira com baixo impacto ambiental que,
em 2004, adquiriu o negócio de pintura em madeira de Grupo Basf, criando
a nova empresa Salchi Wood Coatings. Em Setembro de 2009, foi inaugurada a Iberia Ica, em Benicarló, Espanha, para melhorar a posição das marcas
Ica e Salchi em Espanha e Portugal. Aqui destacam-se os dois cavalos de
batalha do Grupo: revestimentos à base de água e revestimentos UV. Andrea Paniccia, presidente da Salchi Wood Coatings-Ica Group, está optimista. “Nos últimos meses, temos visto no mercado uma recuperação lenta, mas
signiﬁcativa. Esta tendência é encorajadora para as perspectivas a médio
prazo. Na verdade, esperamos que o mercado continue a melhorar gradualmente, tanto em Itália como no estrangeiro”. Além do respeito pelo ambiente, através da eliminação de solventes e compostos orgânicos voláteis
(COV), outro factor fundamental para responder à procura do mercado é a
qualidade ﬁnal. “O grupo Ica tem atribuído grande importância à investigação e inovação dos produtos. Esta estratégia tem sido bem sucedida e agora
é fundamental para enfrentar a crise”. No ano passado, os laboratórios da
Ica desenvolveram ao máximo a sua criatividade e capacidade de inovação
ao criar o “meu laboratório”, o primeiro de “design orientado” para o sistema
de revestimento. “O objectivo é responder às exigências do designer logo na
concepção e criar itens de decoração de interiores, estimulando o seu trabalho de design”. É uma espécie de parceria com os designers, mostrando
a importância de acabamento para a qualidade total dos produtos ﬁnais. A
tinta tornou-se no “vestido” ﬁnal que cria um objecto “made in Italy” ainda
mais extraordinário, tanto ao toque como ao olhar. Dentro do processo de
produção de móveis, o revestimento ecologicamente sustentável também é
fundamental, pois agrega valor a um produto ecológico. “Todos os anos, a
Ica investe enormes recursos para a pesquisa e desenvolvimento nos seus
laboratórios. Mesmo no pico da crise, a equipa de investigadores esteve em
[nfWdie [" WYjkWbc[dj[" _dYbk_ )) [d][d^[_hei [c ?: [ (' jYd_Yei [c
Controlo de Qualidade. Para promover a inovação polivalente, o trabalho
de equipa é essencial. “A colaboração com os fabricantes de instalações de
revestimento foi estabelecida há anos. É essencial ver como o produto reage
durante a aplicação e secagem, principalmente em novas plantas. Este intercâmbio de know-how está a ﬁcar cada vez mais intensiva, mesmo fora do
laboratório de pesquisa”.

até a escovas de acabamentos, mais simples e
eﬁcazes, através de escovas com diâmetro de
grandes dimensões e de grãos ﬁnos, com diferentes tipos de movimento, inclusive rotativos,
atravessando e cruzando, sempre controlado
pela lógica inteligente. O resultado está agora muito próximo de substituir operações que
exigem conhecimentos manuais por ciclos
quase totalmente automatizados”. De acordo
com Cepile, quando se lida com lixa, actua-se
num processo que responde por mais de 30
por cento do processamento total do produto.
Investir em pesquisa é essencial, não só com

recursos ﬁnanceiros, mas também com pessoas dedicadas. “No nosso departamento de
estudo e de design, temos uma equipa de pessoas comprometidas com a optimização das
diferentes soluções, de acordo com as constantes solicitações especíﬁcas, que aumentam
durante as exposições”. No período actual de
crise, a troca de opiniões com outros agentes
do sector está a diminuir.”Não vejo nenhuma
interacção activa ou pró-activa, provavelmente como resultado de uma crise muito grave
que está a obrigar que todos se concentrem,
em primeiro lugar, na sua sobrevivência”.
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A situação actual que acompanha o mercado das matérias-primas, destinadas às
diferentes indústrias de revestimentos,
não deixou de se deteriorar desde os primeiros dias de 2010. Esta aﬁrmação, que
nos pode causar desalento, vem acompanhada de outra, esta tendência provavelmente ver-se-á prolongada pelo menos
durante o presente ano.
Convergiram duas circunstâncias que têm
destabilizado a situação anterior, ainda
que não deixa de ser a mesma com dois
pontos de vista diferentes. Por um lado, os
aumentos de preços generalizaram-se nos
diferentes tipos de matérias-primas, afectando as fórmulas dos nossos produtos.
Por outro, e, simultaneamente, veriﬁcouse uma escassez importante de muitas
dessas matérias, estrangulando o seu fornecimento.
As explicações que nos são dadas e que
podemos propor para entender esta convulsão referem termos que escapam ao
nosso controlo. Termos, como a globalização, a concentração de empresas produtoras ou a actividade de países de economias
emergentes, são-nos apresentados à nossa mesa como um prato pesado para a digestão dos imensos problemas que temos
de enfrentar. As tentativas de esclarecer as
nossas necessidades aos fornecedores, fazer ver a situação a colaboradores e, inclusivamente, solicitar conselhos a amigos e
família, chocam com uma realidade. So-

mos meros espectadores do processo, com
uma capacidade de inﬂuência sobre ele escassa, para não dizer inexistente.
Resinas alquídicas e acrílicas, que compõem
basicamente a fabricação de vernizes convencionais de dois componentes, suportam
subidas de 15 e 35%, respectivamente; Polímeros e monómeros, base de produtos de
secagem UV, 35%; pigmentos de uso geral,
como o dióxido de titânio, 50%; diluentes,
como os aromáticos, 30%; acetatos de etilo e
butilo 30% e metil-etil-cetona 80%.
Este mal que afecta os fabricantes de vernizes não é exclusivo de nenhum sector e estende-se a toda a indústria. Mas a actividade
industrial, bem como a própria vida, têm de
seguir um caminho, não podendo estagnar.
Para facilitar esta evolução não é possível
permanecer indiferentes, já que as inércias
das empresas que seguem regras do passado sem uma análise adequada, podem ser
mais perigosas do que um erro de diagnóstico ou decisão. Não sobra margem para a
inacção, o medo do erro pode representar
o fracasso.
As empresas analisaram a sua situação dentro
do mercado. A consequência disso foi ou deverá ser a realização de planos de ajuste, que
permitam equilibrar o seu balanço produtivo, adaptando-o às exigências do momento
actual. Também optimizaremos os processos
produtivos estabelecidos em etapas anteriores que permitam o melhor uso de recursos.

A nível administrativo, o estudo da nossa relação comercial, tanto com fornecedores,
incluindo os fornecedores bancários, como
com clientes, descobre gastos ocultos que
prejudicam o nosso funcionamento.
Deﬁnitivamente, devemos aproveitar a situação actual para nos perguntarmos se o que
temos feito até aqui chegará para solucionar
os problemas que agora mesmo nos inquietam. Se, honestamente, dermos os passos na
direcção sugerida, podemos tentar atrasar
ou minorar o impacto sobre os nossos clientes, por receio de perder mercado, com medidas unilaterais, como o assumir de perdas
de rentabilidade de negócio. Esta prática foi
e é amplamente usada. Mas, realmente, isto
é uma medida?
Um ponto de vista que nunca devemos esquecer é o da rentabilidade. Desde logo que
a constatação de qual é a mais adequada
para manter os difíceis equilíbrios que sustentam o nosso negócio, é um dos pontos
culminantes da proposta. Essa eleição mostrará boa parte do êxito ou fracasso futuros.
Chegados até aqui é o momento de defender a ideia, sem possibilidade de retorno. As
nossas empresas, agora já com modelos de
funcionamento auditados, devem ser capazes de proporcionar recursos, motivo inequívoco pelo qual foram fundadas. Que sentido
tem uma proposta diferente? Sobreviver um
mês, dois, quiçá um ano, ou, simplesmente,
uma espera pelo nada.
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Num momento em que se celebra a biodiversidade, António Serrano, tutelar da
pasta, salienta a importância ‘do montado de sobro e azinho’, considerado emblemático da multiplicidade de usos que
a ﬂoresta permite, ‘desde que gerida de
uma forma equilibrada e racional’, esclarece. Aliás, ‘a conservação da biodiversidade, a regulação do ciclo hidrológico, o
sequestro do dióxido de carbono, a pastorícia, a apicultura, os cogumelos, a caça
e o turismo são funções que os ecossistemas mediterrânicos prestam à sociedade
e ao mundo rural. É também neste contexto de sustentabilidade da ﬂoresta que
o ministério deﬁniu a sua grande aposta
para o sector ﬂorestal – a certiﬁcação’.
Em entrevista à Xylon Portugal, o ministro fala ainda da necessidade de protecção
dos recursos ﬂorestais perante a ameaça
dos incêndios, uma prioridade que a sociedade portuguesa reconhece e apoia.
O Ministério enquanto responsável pela
coordenação da prevenção estrutural, um
domínio estratégico, onde se encerram
as medidas de médio/longo prazo, tais
como a sensibilização da população e o
planeamento dos espaços ﬂorestais, as-

sume esse papel e explica que se trata de
domínios em que ‘os resultados da acção
não são visíveis no curto prazo.’ ‘É nosso
desígnio proceder numa primeira fase à
avaliação intercalar desse programa em
articulação com o Ministério da Administração Interna e com o Ministério do Ambiente, decorridos mais de três anos da
sua entrada em vigor, e a partir daí promover a adopção das medidas de fundo
que se justiﬁquem para o melhorar. Todavia, estamos empenhados em promover
no curto prazo uma revisão dos apoios do
Fundo Florestal Permanente no sentido
de valorizar a prevenção dos incêndios
ﬂorestais e em particular o Programa de
Sapadores Florestais. Um programa que
constitui hoje um pilar estratégico da intervenção no terreno e que actualmente
representa mais de 1500 postos de trabalho especializados no mundo rural.

Qual o actual potencial de crescimento
da nossa ﬂoresta?
Devo dizer-lhe que a esse nível temos hoje um enorme potencial de crescimento,
depois de um período de alguma quebra
internacional em função da crise que ocorreu em 2008. No caso do pinho, tivemos
uma crise em Espanha no mobiliário, que
inﬂuenciou e teve grande importância na
descida do peso das nossas exportações.
Entretanto, o pinho está a recuperar, o
que faz com que represente actualmente
quase 46% das exportações da ﬂoresta, 4%
do PIB Industrial, (o que inclui o pinho,
a madeira e o mobiliário, respectivamente) e 1% do PIB Nacional. Está também a
crescer em termos de plantação; o último
inventário ﬂorestal mostrou uma recuperação desta área que representa à volta de
)& Ze jejWb ZWi [ifY_[i Ôeh[ijW_i gk[
temos plantadas e naturalmente que lo-
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go a seguir surge o eucalipto e o sobreiro.
Estas três áreas são os três principais pilares da ﬂoresta. O primeiro impulsiona toda a indústria de mobiliário, ao passo que
o eucalipto alimenta toda a produção de
celulose e de pasta de papel, contribuindo
enormemente para as exportações e para
a criação de emprego, uma vez que existem várias indústrias instaladas em Portugal que têm como base esta espécie. O
sobreiro está também em grande recuperação, o que é decisivo para a exportação
da cortiça e das rolhas que têm estado a
crescer e de todos os produtos e materiais que a cortiça hoje representa, visto
que está muito incorporada em vários
sectores da indústria nacional como, por
exemplo, na construção civil, sendo que
a Expo Shangai foi concerteza uma boa
mostra do seu valor e qualidade. Portanto,
a ﬂoresta, no conjunto destas três ﬁleiras

(pinho, eucalipto e sobreiro), representa
no total de exportações portuguesas uma
percentagem que ronda os 11%, números
que indicam o seu enorme potencial. Como disse, só o pinho representa 1% do PIB
Nacional, mas toda a ﬂoresta é mandatáh_WZ[)ekWjkcfekYecW_i1[bWb_Z[hW
em exclusivo metade de todo o contributo do sector primário para o PIB português. O sector primário contribui com
6%, sendo que metade desse valor tem
origem na ﬂoresta. Nesse sentido, o mesmo pode crescer de forma ainda mais sustentada, pois é uma área de incorporação
nacional, ou seja não há neste sector nada
que tenhamos de importar para incorporar no país e voltar a exportar. É tudo nacional, pelo que o valor acrescentado na
nossa exportação da ﬂoresta é enorme,
daí a importância que é manter todo este
património.
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Que medidas podem ser tomadas para
consolidar este crescimento?
Obviamente que há sempre melhorias a
fazer nesta área. O aspecto fundamental
para a indústria ser competitiva centrase na necessidade de haver matéria-prima em quantidade, tanto para o pinho,
como para o eucalipto ou o sobreiro. Posteriormente, é necessário que os custos
de contexto da nossa economia sejam
também favoráveis; falo dos impostos,
dos custos de transporte, das tarifas e
taxas dos nossos portos, bem como da
qualidade dos mesmos, até porque como tudo é exportado carecemos de uma
logística boa para que o nosso produto
chegue ao cliente internacional. Nesse
sentido, penso que existe muito melhoria a fazer, especialmente a este nível. Os
nossos portos estão a melhorar no que se
refere à qualidade, mas quando comparados com portos em Espanha ou noutros
pontos da Europa, vejo que temos ainda
muito a fazer, respeitando obviamente a
nossa pequena dimensão e escala. A logística de transporte é extremamente importante para o produto sair de Portugal
rapidamente e a custos competitivos para o mercado internacional. Acredito, por
isso, que a indústria está sólida, tem po-

tencial, know-how e competência técnica, sendo um dos sectores onde mais se
evoluiu em termos de qualidade técnica e
tecnológica, de formação de quadros e de
desenvolvimento do conhecimento. Por
exemplo, no caso do mobiliário e do design, é evidente a existência de fortes índices de inovação. Agora precisamos de
melhorar algumas debilidades relacionadas com o contexto que referi.
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Qual a dimensão da nossa mancha ﬂorestal?
Temos uma mancha ﬂorestal enorme,
YeccW_iZ[)"+c_b^[iZ[^[YjWh[iZ[
ﬂoresta. Um número que tem aumentado. O último inventário ﬂorestal de 2010
apresenta uma evolução positiva na área
ﬂorestada. No entanto, temos de reforçar,

pois precisamos de mais matéria-prima
para todo o sector, especialmente na área
do eucalipto e do pinheiro, para alimentar a indústria que temos instalada. O
sobreiro também carece de aumento da
densidade de plantação nas respectivas
propriedades e nos territórios onde estão.
Agora, onde há uma pressão enorme para
melhorar a quantidade de matéria-prima
é no pinheiro porque temos uma doença
instalada grave – o nemátodo – e é preciso recuperar desse ﬂagelo. Para combater
este problema vamos procurar recuperar
e voltar a reﬂorestar. Há medidas de apoio
ao investimento no âmbito do Proder,
existindo inclusive muitas candidaturas
para o efeito. Neste momento, para a área
ﬂorestal há cerca de 100 milhões de euros
de projectos apresentados. A maioria para reﬂorestação e melhoria da ﬂoresta de
iniciativa privada porque, convém referir,
mais de 90% da ﬂoresta é privada, não é
do Estado, e portanto o objectivo é recuperar essas zonas onde há cortes ou ocorreram incêndios através da reﬂorestação,
nunca esquecendo que esta é uma tarefa
dirigida especialmente aos proprietários
privados, uma vez que os territórios são
maioritariamente deles.
A iniciativa privada tem estado em sintonia com o ministério?
Os próximos anos são fundamentais para o crescimento da ﬂoresta, mas este
desenvolvimento depende da dinâmica
que todos tivermos, apesar da enorme
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O Programa de Desenvolvimento Rural
FHE:;HWj_d]_kei)&fehY[djeZ[[n[Yke"
YeccW_iZ[''c_bfhe`[YjeiWfhelWZei['")c_b
milhões de euros de apoios já pagos, anunciou
recentemente António Serrano. O PRODER
“teve um desempenho muito signiﬁcativo” em
2010, “recuperando um atraso que havia de anos
Wdj[h_eh[iÈ"["d[ij[cec[dje"[ij|ÇYec)&feh
cento de execução”. Desde o início do programa
já foram aprovados “mais de 11 mil projectos” e
fW]eiÇ'")c_bc_b^[iZ[[kheiÈZ[Wfe_ei$

oportunidade que o sector representa. Neste momento, há fundos próprios
para apoiar a reﬂorestação e, por conseguinte, muitos proprietários interessados, sobretudo no instrumento das ZIF
(Zonas de Intervenção Florestal), que estão ﬁnalmente a ganhar bastante aderência. Actualmente, temos cerca de 700 mil
hectares já constituídos em torno das
P?<"i[dZegk[Z[ijWicW_iZ[')&pedWi
foram constituídas pelos produtores ﬂorestais, respectivas associações e federações. Estão a crescer as que estão em
projecto de constituição, o que nos permite chegar a 1 milhão de hectares. As
pessoas já acreditam neste modelo.
Os produtores queixam-se da falta de
recursos...
Houve recursos no passado, há recursos
no presente. Desde 2000, investiu-se na
ﬂoresta mais de 400 milhões de euros.
Neste momento, há recursos para reﬂorestar. São os produtores/proprietários
que o devem fazem, não é o Estado, pois
este tem uma componente muito residual na ﬂoresta. A sua obrigação é criar instrumentos que incentivem. Um deles, por
exemplo, é o apoio ao investimento, que
já existe. É um facto que o actual quadro
comunitário de apoio na área de ﬂoresta
arrancou muito tarde e essa é uma critica que as pessoas fazem com razão. No
entanto, a par desta questão apostamos
no novo Inventário Florestal Permanente
para dizer claramente como é que está a

situação em Portugal. Optamos por fazêlo anualmente porque queremos disponibilizar informação rápida da evolução
das espécies plantadas. Por outro lado, as
ZIF estão a aumentar, os produtores ﬂorestais, as associações e as federações estão com muita intensidade a reforçar este
instrumento. Para apoiar, existe também
aqueles que foram os Planos Regionais
de Ordenamento Florestal (PROF), que
suspendemos este ano para ﬁxar novas
metas, uma vez que se compreendeu que
os objectivos que estavam ﬁxados para
as várias espécies em termos gerais não
eram suﬁcientes e por esse motivo é preciso ajustá-las à realidade. Agora as pessoas têm a oportunidade de trabalhar
novamente no ordenamento das espécies
em cada região. Era uma solicitação muito importante do sector. Suspendemos
ainda o Código Florestal, um instrumento
considerado muito importante, depois de
percebermos que o sector não se revia na
proposta anterior. Está actualmente em
revisão; acreditamos que é possível apresentar uma proposta consensual para o
sector que atenda melhor aquelas que são
as necessidades de todas as áreas. A par
destas acções, estamos a preparar uma
lei mais global, que para além da ﬂoresta
aborda a questão da ocupação dos solos
e da estruturação fundiária, relacionada
com um conjunto de medidas para desincentivar o abandono da terra. Em todo a
Europa há um abandono enorme do campo. Em Portugal, temos cerca de 2 milhões

de hectares abandonados. Isso acontece
porque os territórios foram ﬁcando desertos e sem pessoas não há agricultura,
nem ﬂoresta. Também por este motivo foram criadas as ZIF, áreas proﬁssionalizadas e qualiﬁcadas, que recebem os apoios
necessários. Por último, damos apoio à
certiﬁcação da ﬂoresta portuguesa através do Fundo Florestal Permanente privilegiando as ZIF. É um trabalho que está
em curso e que julgo que vai ter frutos.
Nunca se trabalhou tanto na ﬂoresta como nos últimos 15/10 anos.
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Qual a dimensão do Fundo Florestal
Permanente?
O Fundo Florestal Permanente tem um
valor muito reduzido face a tantas necessidades. Estamos a falar de um orçamenjedWehZ[cZei()c_b^[iZ[[khei%Wde
que é dedicado a um conjunto de necessidades, que vão desde a prevenção da
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As Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) vão atingir em 2012 a fasquia do
milhão de hectares de área gerida por este modelo. O ministro defende
que as mesmas são o caminho para que o país possa ter um cadastro de
propriedade. Actualmente há 139 ZIF constituídas e mais 38 em processo de
constituição, representando um total nacional de 700 mil hectares de ﬂoresta

ﬂoresta aos incêndios. Uma fatia enorme
é consumida pelos sapadores ﬂorestais
através da comparticipação ﬂorestal daZW1 j[cei WY_cW Z[ )&& [gk_fWi Yedij_jkZWi[cW_iZ['%)"Y[hYWZ[*&Z[ii[
fundo, é para os apoiar. Para além disso,
apoiamos a certiﬁcação e as organizações
de produtores ﬂorestais em estudos na
área do nemátodo. O fundo esgota-se aí,
pois é pequeno. A ﬂorestação e reﬂorestação é realizada através de investimento
fornecido pelo Proder. Actualmente a taxa de execução do Proder é cerca de 15%.
O que está a ser feito para acelerar este
programa?
É urgente que o Proder ganhe normalidade de forma a que os processos de análise
e aprovação dos projectos sejam céleres,
assim como as fases seguintes. Temos de
ser rápidos, eﬁcazes e eﬁcientes. Preparamos 22 medidas de simpliﬁcação do programa. Por exemplo, qualquer investidor
receberá 50% da comparticipação da sua
candidatura após a celebração do contrato, independentemente de ter ou não
efectuado despesa com prestação de garantia. Também durante este ano vamos
simpliﬁcar as garantias exigidas para
efeitos de adiantamentos, eliminando a
exigência de garantias sem prazo. Estamos a colocar liquidez na tesouraria dos
agricultores, capacidade de investimento
e incrementamos a resposta aos novos
desaﬁos.
Uma questão que tem vindo a debate
prende-se com a preocupação dos produtores face à concorrência de matéria-prima importada. O que tem a dizer
sobre esta situação?
Defendo que tem de haver um controlo apertado da matéria-prima oriunda

de outros países nos nossos portos, mas
saliento que a entrada destes produtos
é muitas vezes realizada mediante as
encomendas efectuadas pela indústria,
que se debate com a sua escassez. Neste
momento, há uma necessidade de matéria-prima na área do eucalipto e os industriais estão a importar em larga escala,
até porque também o preço é competitivo, logo acabam por incorporar muito na
sua transformação matéria-prima importada. Por esse motivo, o ministério quer
aumentar a área e está a rever as metas
para as várias espécies. Portugal precisa
de mais e melhor ﬂoresta, sendo este um
investimento geracional. Felizmente temos uma boa capacidade de auto- aprovisionamento, embora tenhamos que
aumentar em algumas espécies porque
não chega para a indústria, com uma capacidade instalada capaz de fazer muito
mais. A nós interessa-nos que a indústria
cresça e para isso temos de criar condições para que possam aumentar as áreas ﬂorestadas naquelas espécies, um dos
nossos grandes incentivos.
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Como é que o ministério acautela a matéria-prima necessária às serrações?
Essa é uma matéria com a qual o Governo
se tem ocupado. A Secretaria de Estado da
Energia, que integra o Ministério da Economia e tutela a componente energética

no enquadramento da biomassa, providenciou legislação no sentido de garantir uma separação clara entre aquilo que
é material linhoso dedicado à produção
de energia e a matéria-prima necessária
às serrações. O ministério admite uma
produção própria dedicada à área ﬂorestal só para biomassa através de espécies
linhosas de menos valor, que possam garantir tarifas equilibradas de forma a não
fomentar o corte e desvio da ﬂoresta que
faz falta à madeira para mobiliário. A última legislação, criada em 2010, teve como objectivo principal criar de facto essa
separação, impondo algumas barreiras
àquela que é a concorrência entre a utilização de matéria-prima para a indústria
e para a energia. Para além deste instrumento, é importante a vigilância e o controlo. Acções que já estão a ser realizadas
e que incluem tanto as autoridades policiais, como as autarquias e os produtores ﬂorestais. Sabemos que é uma função
difícil de garantir porque a madeira está
na ﬂoresta e hoje há muitos agentes que
se dedicam a fazer sua uma propriedade
que é de outrem. Nesse sentido, cada um
de nós deve também ﬁscalizar para impedir que as pessoas façam crimes deste
género, isto é, utilizar madeira que é importante para uma indústria e deitá-la fora. Não podemos também tolerar isto.
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A frase é de Jorge Rocha de Matos,
presidente do Conselho Geral da
Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI), que em entrevista
à Xylon Portugal tece o retrato de
um país de convictos resistentes.
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Actualmente, quais os desaﬁos das
empresas, numa era de globalização e
de crise económica/ﬁnanceira?
Em primeiro lugar, relevo o desaﬁo da

competitividade que é determinante
para a perenidade das empresas e para
a sua aﬁrmação em mercados cada vez
mais exigentes e competitivos. Mas, o
desaﬁo da competitividade pressupõe a
capacitação das empresas em matéria de
qualiﬁcação, conhecimento e tecnologia
que são os vectores-chave que permitem
reforçar a cadeia de valor das empresas
e, consequentemente, funcionam como
uma condição de acesso aos mercados.
Na conjuntura actual de crise económico-ﬁnanceira, o reforço das capacidades
de gestão aﬁgura-se também da maior

importância para a dinamização do negócio face a condições adversas.
Quais as principais diﬁculdades que
enfrentam?
Existem em primeiro lugar, para muitas
empresas, diﬁculdades inerentes à retracção de alguns mercados e muito particularmente do nosso mercado doméstico.
Em segundo lugar, salientam-se as que se
prendem com o ﬁnanciamento, nomeadamente com o acesso ao crédito e o agravamento das condições subjacentes ao
mesmo. Em paralelo, veriﬁca-se também

uma maior dilatação dos prazos de recebimento de clientes das empresas, o que cria
uma pressão muito forte sobre a tesouraria das empresas, exigindo uma maior necessidade de recursos ﬁnanceiros.
As medidas de apoio em vigor são adequadas às reais necessidades?
Creio que devemos registar de forma positiva, numa conjuntura muito adversa
do ponto de vista da disponibilidade e do
acesso ao crédito, o esforço que foi feito
por parte das instituições públicas, em
estreita cooperação com as estruturas
associativas empresariais, no sentido de
se disponibilizar um pacote anti-crise visando colmatar a escassez de crédito, em
que se relevam as várias linhas de crédito
Invest, geridas pelo IAPMEI. Estas foram
complementadas pelos seguros de crédito e a garantia mútua, relevando-se aqui
o papel da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, o tem permitido minimizar os estragos decorrentes da gravidade
da crise económico-ﬁnanceira. De referir ainda algumas medidas no âmbito do
QREN que melhoraram o ﬁnanciamento
do investimento.
Grande parte dos apoios e linhas de
crédito são repartidos pelas grandes
estruturas. Essas verbas chegam às
Micro, Pequenas e Médias Empresas?
As microempresas são, sem dúvida, as
que têm sentido maiores diﬁculdades no
acesso às linhas de crédito, mas um número signiﬁcativo das PME têm delas beneﬁciado. Não é por isso correcto dizer-se
que são repartidas apenas pelas grandes
empresas, embora seja uma realidade, o
facto de uma parte muito expressiva das
PME e sobretudo das micro que necessitam de crédito, continuarem a estar arredadas dessa possibilidade ou muito
diﬁcilmente o conseguirem.
Voltando à actual conjuntura económica, como é que as empresas podem
preparar-se para enfrentar as diﬁculdades?
Costumo dizer que nesta conjuntura assaz adversa as empresas têm ao mesmo
tempo que saber resistir e avançar. Resistir por via de uma gestão muito criteriosa
e apertada de custos, da tesouraria e das
suas ﬁnanças, e ao mesmo tempo avan-
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çar, isto é, prepararem-se para um novo
ciclo de crescimento, dando a devida relevância à qualiﬁcação, ao conhecimento
e à tecnologia e aos factores imateriais de
competitividade com que vão construir
as suas vantagens competitivas futuras.
Que sectores da economia portuguesa
estão subestimados e que podem e devem ser explorados?
Há, na generalidade dos sectores da economia portuguesa, áreas que estão subestimadas ou pouco exploradas. Relevo
a ﬁleira agrícola, pelo facto de ser reconhecido que importamos uma parte muito signiﬁcativa dos bens alimentares que
consumimos, quando é sabido que temos
condições e capacidades para produzir
internamente e em condições competitivas muitos dos bens que importamos, assim como temos um elevado potencial de
exportação de produtos agrícolas ainda
por explorar. O mesmo se pode dizer em
relação à economia do mar, uma ﬁleira
em que Portugal tem condições para se
especializar e aﬁrmar competitivamente
no futuro, criando um hipercluster nesta área, em relação ao qual importa agir

com visão e com inteligência, mas que
estamos ainda muito aquém de conseguir fazer aquilo que tem que ser feito.
Como aumentar a capacidade exportadora, diminuindo as importações e o
endividamento externo?
Esse é exactamente o desaﬁo estratégico
que se coloca à economia portuguesa, ou
seja, “alargar e enriquecer a carteira de
actividades, bens e serviços transaccionáveis com que Portugal se aﬁrma perante a
globalização e consegue competir no seu
mercado interno, valorizando a economia
de proximidade”. Aliás, só conseguiremos
um crescimento sustentável por via do
aumento expressivo do peso das exportações no PIB, que deverão passar dos acjkW_i)(fWhWlWbeh[iWY_cWZei*&Ze
PIB, num horizonte de médio prazo. Esse
tem que ser o foco das políticas públicas e
das estratégias empresariais.
A mudança atinge toda a estrutura de
uma empresa/indústria, isto é, a classe
empresarial também tem que ser formada e alterar o modo como encara a
actividade?
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SABIA QUE...
Na União Europeia, em
sede de diálogo social,
a CIP - Confederação
Empresarial de Portugal e
a AIP representam por via
da BUSINESSEUROPE os
interesses dos empresários
e das empresas portuguesas.
Uma estratégia que tem
como objectivo assegurar
todo um trabalho de
acompanhamento normativo
que se faz em Bruxelas

É evidente que sim. É necessário alterar
muitos aspectos da cultura empresarial,
o que aliás tem vindo a acontecer, pois
apesar do fraco crescimento da economia portuguesa na última década, isso
não tem impedido que se tenham veriﬁcado profundas mudanças na cadeia de
valor das empresas e da economia, com
muita “destruição criativa”, é certo. Sem
essas mudanças culturais diﬁcilmente isso teria acontecido. Um exemplo dessa
mudança está nos ditos sectores tradicionais, como são o calçado e os têxteis, em
que houve mudanças profundas na cadeia de valor destas indústrias, que muitos vaticinaram que iam morrer, mas que
hoje são sectores high tech. É forçoso ultrapassar uma certa visão rectangular do
país que ainda existe na cabeça de muita
gente, em favor de uma visão aberta ao
mundo que favoreça uma atitude mais
proactiva em relação aos mercados.
A actual legislação constitui um entrave ao desenvolvimento económico?
Com a redução dos benefícios ﬁscais,
teme uma maior perda de competitividade?
Entendo que a actual legislação nalguns
aspectos não favorece o ambiente económico em que as empresas se movimentam. Todavia, mais importante que a
legislação é o funcionamento da justiça

em alguns domínios ligados à actividade
económica. Apesar das melhorias veriﬁcadas nos últimos anos continuam a existir problemas nomeadamente na área da
justiça em matéria económica e tributária. A redução dos benefícios ﬁscais vai
acentuar algumas das diﬁculdades existentes, mas esperamos que, apesar de
tudo, não inﬂuenciem de forma signiﬁcativa a competitividade das empresas e
da economia, sendo óbvio que não a favorecem. É necessária muita criatividade e acção conjunta das diferentes partes
interessadas para superar estas diﬁculdades acrescidas.

Pensamos, no entanto, que é necessário
conjugar no médio prazo uma política
consistente de redução do peso da despesa pública e uma agenda de crescimento
económico.

Que análise faz do novo Orçamento do
Estado? As medidas apresentadas são
prejudiciais para a indústria portuguesa?
Trata-se, como não poderia deixar de
ser face à situação prevalecente das ﬁnanças públicas, de um orçamento fortemente restritivo do ponto de vista da
despesa pública, do investimento público e do consumo, cujo efeito conjugado,
segundo muitos analistas poderá gerar
efeitos recessivos na economia. Como
tal, facilmente se depreende que vai ter
consequências negativas no mercado doméstico afectando tanto mais os vários
sectores e empresas quanto mais estiverem dependentes deste mesmo mercado.

O que pode ser feito para enfrentar a
crise?
A resposta deve ser forjada a dois níveis.
Em primeiro lugar através do reforço das
capacidades de gestão, nomeadamente
em matéria de gestão de custos, e, em segundo lugar, reforçando a capacidade de
inovar e os dispositivos de inteligência de
mercados, procurando novas geograﬁas
para se aﬁrmarem competitivamente.

Esta é uma das indústrias com maior expressão na economia nacional, particularmente quando equacionamos o cluster
ﬂorestal, seja pelo seu peso no PIB (cerca
de 4% do PIB nacional), no VAB (cerca de
5% do VAB total da economia), nas exportações (cerca de 11% das exportações nacionais) ou no emprego (cerca de 260 mil
postos de trabalho directos e indirectos)

E para gerar riqueza e postos de
trabalho?
Considero que nas situações de crise também é possível encontrar oportunidades
e gizar uma agenda de crescimento. Face
aos constrangimentos conhecidos será

2011 terá mais falências
e desemprego? Como
solucionar esta situação de
alarme social?
Todas as previsões apontam no
sentido de mais falências e desemprego. Para minimizar os
seus efeitos, é imperioso que
as autoridades públicas e a comunidade empresarial, particularmente as suas estruturas
associativas de referência, desenvolvam um trabalho conjunto e inteligente em torno de uma
agenda de crescimento.

conjunto entre as instituições públicas
e as estruturas associativas de referência, particularmente a que representa o
sector, que a vários níveis deve ser feito,
designadamente em matéria de apoio
à acção externa das empresas, em que a
informação atinente aos mercados e a diplomacia económica devem fazer parte
desta equação. Além disso, há
ainda muito trabalho a fazer no
sector, em matéria de qualiﬁcação, em domínios que vão desde o reforço das capacidades
de gestão até à dinamização de
factores soﬁsticados de competitividade como o design e
a marca, que são fundamentais no acesso aos mercados.
A melhor forma de defender o
mercado doméstico em economia aberta é efectivamente por
via do reforço da inovação e da
competitividade.
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A madeira e o mobiliário são
importantes agentes na dinamização da balança comercial nacional. O Estado
deveria apoiar mais estes
sectores?
Naturalmente que sim, com os
instrumentos que tem ao seu
alcance. Sendo este um sector que apresenta um saldo
positivo em matéria de balança comercial e um importante
contributo para as exportações
nacionais, é reconhecido que
tem ainda um elevado potencial por explorar e, nesta medida, os incentivos e
apoios do Estado podem catapultar este
sector para patamares mais elevados que
os actuais.

nas actividades, bens e serviços transaccionáveis que deveremos concentrar forças e recursos, na medida que é aí que
reside uma boa parte das capacidades
para criar riqueza e postos de trabalho
orientados para a procura e mercados internacionais.

B42C>A30<0348A0
Que análise faz do actual estado da
Indústria da Fileira da Madeira e do
Mobiliário?
É sem dúvida uma das indústrias com
maior expressão na economia nacional,
particularmente quando equacionamos o
cluster ﬂorestal, seja pelo seu peso no PIB
(cerca de 4% do PIB nacional), no VAB
(cerca de 5% do VAB total da economia),

nas exportações (cerca de 11% das exportações nacionais) ou no emprego (cerca
de 260 mil postos de trabalho directos e
indirectos). Quero igualmente referir a
enorme valia desta ﬁleira em termos de
desenvolvimento regional, incluindo o
desenvolvimento rural.

Quais as principais diﬁculdades com
que se deparam?
As maiores diﬁculdades são as que decorrem da situação conjuntural da economia portuguesa, sobretudo da inevitável
política de contenção orçamental, cujos
efeitos no consumo das famílias, no sector da construção e na habitação transportam diﬁculdades acrescidas para esta
indústria.
Que medidas devem ser implementadas
para internacionalizar cada vez mais o
sector e para inverter o facto de se importar produtos para consumo interno
quando existe excedentário no país?
Sendo a questão da internacionalização
uma questão central, há todo um trabalho

O que falta a estas empresas para se
tornarem mais competitivas nos mercados internacionais?
Sendo certo que existem empresas bastante competitivas nos mercados internacionais neste sector, creio todavia que
se aﬁgura necessário reforçar redes de
conhecimento e de inovação. É importante também desenvolver factores soﬁsticados de competitividade que favoreçam a
diferenciação, relacionados por exemplo
com a moda, o design e as marcas.
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Basta apostar numa maior inovação e
desenvolvimento tecnológico?
São sem dúvidas pilares essenciais mas
que pressupõem agilidade organizacional e mecanismos de inteligência competitiva eﬁcazes, que facilitem a acção
externa e a percepção das tendências e
das necessidades dos mercados. Trata-se
de orientar as empresas para os mercados. Eles são o ponto de partida.
Como analisa o enorme esforço de internacionalização que está ser realizado pelo sector, quando por outro lado
é permitida a entrada de cerca de 35%
de mobiliário proveniente do extremo
oriente?
Essa é uma realidade com que temos que
conviver no quadro da globalização, onde as barreiras são cada vez menores e,
não menos verdade, existem muitas situações de concorrência desleal. Mais do
que nos lamentarmos, temos que saber
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tirar partido desta situação, porventura
articulando cadeias de valor com empresas destes países e, sobretudo, reforçar a
capacidade competitiva, valorizando os
factores diferenciadores e patamares de
qualidade elevados.
Quais as mais-valias das associações
para o empresariado desta indústria?
As associações devem ter um papel catalisador da maior importância, inﬂuenciando as políticas públicas, propondo
medidas e iniciativas, assim como na
concepção e desenvolvimento de projectos destinados a reforçar capacidades das
empresas do sector.
O associativismo tem um peso económico signiﬁcativo? É responsável por
contribuir para o PIB e inﬂuencia a balança comercial destas empresas?
Creio que o associativismo deve ser visto acima de tudo pelo lado do seu papel

dinamizador e catalisador da vida empresarial, como factor de mudança e desenvolvimento da cultura empresarial.
Quem ﬁca mais favorecido com o associativismo?
A única razão de ser do associativismo
prende-se com as empresas, os seus valores e os seus interesses estratégicos e,
bem assim, com a aﬁrmação do espírito
empresarial e da economia de mercado.

0BB>280C8E8B<>4<5>2>
O que motivou, no seu entender, a criação da nova CIP?
Com a criação da CIP-Confederação Empresarial de Portugal, um processo em
que a AIP e a AEP muito se envolveram,
o objectivo central é o de fortalecer e criar
uma nova dinâmica na representação e
defesa dos interesses dos empresários e
das empresas localizadas no nosso país.
Quais as vantagens de incorporar a
CIP, a AEP e a AIP numa única organização?
Realmente não houve uma incorporação.
O que houve foi a deﬁnição de um novo
modelo associativo, transversal, multisectorial e de ampla abrangência, no qual
foi considerado a agregação de competências de representação institucional
na CIP - Confederação Empresarial de
Portugal. Ao criar a cúpula do associativismo empresarial, um objectivo que a
AIP pugnou durante cerca de 25 anos, estamos certos que isso permite defender
melhor os interesses das empresas perante as autoridades públicas nacionais,
europeias e internacionais, naquilo que é
essencial e estratégico.
Segundo a sua opinião, qual é o papel
que a CIP vai desempenhar no contexto
empresarial e económico?
A CIP - Confederação Empresarial de
Portugal tem assento no Conselho de
Concertação Social, e agora com uma legitimidade acrescida para fazer valer os
interesses das empresas e ajudar a criar
um ambiente mais favorável à vida empresarial, inﬂuenciando a actividade legislativa e normativa. Também a nível
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da União Europeia, em sede de diálogo
social, a CIP - Confederação Empresarial de Portugal e a AIP representam por
via da BUSINESSEUROPE os interesses
dos empresários e das empresas portuguesas, o que é cada vez mais importante
tendo em conta que muitas das decisões
e todo um trabalho de acompanhamento
normativo se faz em Bruxelas. Nesta função a AIP delegou na CIP/CEP as funções de representação. Em síntese, a CIP
- Confederação Empresarial de Portugal
vai ter a importante missão de conceber,
inﬂuenciar e formatar as políticas e as decisões políticas que enquadram a actividade económica e empresarial, em que se
releva a negociação dos enquadramentos
legais mais favoráveis aos interesses das
empresas.
Como entende que deve ser realizada
a cooperação entre associações num
momento em que muitas delas estão
de costas voltadas? É possível reiniciar
um novo caminho? De que forma?
Estou conﬁante que este caminho que a
AIP, a AEP e a CIP trilharam com o novo reordenamento associativo a nível da
cúpula do associativismo, e que se materializou na criação da CIP - Confederação
Empresarial de Portugal, vai ter repercussões positivas na generalidade do movimento associativo empresarial incluindo
a nível sectorial e regional. De facto, tem
existido uma proliferação de estruturas
associativas empresariais ao longo das
últimas décadas, com pouco poder efectivo, com poucos recursos e com fraca

capacidade de inﬂuenciar, pelo que também a este nível se justiﬁca maior cooperação e interacção entre elas, e quiçá
fusões em muitos casos.
Outra das questões do momento prende-se com a ineﬁcácia e ineﬁciência
das feiras nacionais. Os expositores
portugueses apostam, cada vez mais,
nas feiras internacionais em detrimento das que se realizam em Portugal por
as considerarem um ﬂop. Acha que o
modelo nacional está esgotado? Como
é possível alterar este cenário e tornar
as nossas feiras mais eﬁcientes e com
melhores resultados?
Não me parece que se possa falar de ineﬁciência e ineﬁcácia das feiras nacionais.
O que temos é de encontrar novos conceitos, novos modelos de negócio, novas
parcerias a nível nacional e internacional
e novas formas de comunicação com os
clientes materializados nas feiras. É esse o caminho que a AIP está a trilhar. A
globalização conjugada com o impacto
das TIC na vida empresarial provocou
de facto muitas alterações nos modelos
subjacentes às feiras, com as implicações
que acabei de mencionar. Mas, estou certo que o tecido empresarial português
nos seus mais diversos sectores continua a necessitar de feiras representativas e de grande qualidade, porque esta
aﬁrmação em espaços feirais nacionais
para além de importante em si mesma,
é também uma condição e um caminho
para se projectarem noutros certames internacionais.
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CADERNO DE TENDÊNCIAS
PARA O MOBILIÁRIO
Quais os objectivos e premissas principais para a elaboração de um caderno
de tendências para os próximos anos
no âmbito do universo casa e especiﬁcamente na área do mobiliário?
O habitat, para além de ser um componente fundamental da nossa qualidade
de vida, é um factor dinâmico e impulsor
na economia dos sectores provenientes,
como a domótica, a energia renovável, os
novos materiais de construção, a arquitectura e o design. Diante deste cenário
e para que as empresas dos sectores relacionados com o habitat (indústrias da
madeira, têxtil, cerâmica, mobiliário e
centros tecnológicos, etc.) possam dispor de informações e conhecimentos
das tendências e necessidades do actual mercado, é necessário desenvolver-se
estratégias adequadas, que permitam
o desenvolvimento de produtos e o seu
correcto posicionamento no mercado. A
solução reside no desenvolvimento de
um “Caderno de Tendências”, que desenvolvido no âmbito do Design, oferece soluções inovadoras para um estudo
abrangente e uma análise multidisciplinar de todos os sectores relacionados
com o habitat.

No contexto internacional as empresas
portuguesas devem abrir-se ao mundo e apostar com mais intensidade na
exportação dos seus produtos. O mobiliário é um dos sectores que mais exporta?
O actual contexto do mercado ﬁnanceiro internacional introduziu no nosso
dia-a-dia um novo termo - crise. Isto porque com o seu agravamento ao nível internacional nos últimos meses, ﬁcaram
evidentes as principais fragilidades estruturais da economia portuguesa (déﬁce público, déﬁce na balança comercial
e endividamento externo), e apesar dos
constantes alertas dos economistas, só
agora o país tomou consciência, que nos
últimos tempos, estava a viver acima das

posses. Assim para ser viável necessita
de exportar mais bens transaccionáveis
e substituir parte das importações com
produção interna. Parece evidente que
Portugal se encontra confrontado com
uma enorme mudança dos factores de
competitividade da generalidade das suas empresas. Como tal, para se aumentar
o número de exportações, o país têm que
se auxiliar de todos os bens de serviço
transaccionáveis. Sendo um bom exemplo, a ﬁleira da madeira e mobiliário que
detém uma balança comercial positiva
em €250 milhões e uma quota de 10%
nas exportações nacionais. O seu futuro crescimento passa pela tentativa de
conquista de novos mercados em países
emergentes.
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No plano das Tendências existem novas formas de habitar. O sector da casa
sofreu mudanças e transformações nos
últimos anos?
O habitat, como qualquer outro mercado/
sector a ser analisado, sofreu mudanças e
transformações nos últimos anos, reﬂectindo a série de transformações ocorridas
no ambiente sociocultural e económico,
que por sua vez fomentaram reacções
nos consumidores e nos mercados em
geral. Como resultado, grandes mudanças ocorrem na maneira como vivemos,
nas nossas cidades, casas, ou até mesmo
no interior das habitações com os objectos do quotidiano. Para entender essas
mudanças é essencial perceber como
evoluíram e surgiram os novos modelos
de família, uma vez que são essas unidades que formam a casa. É necessário perceber como elas se comportam, quais os
seus valores e, ﬁnalmente, que tipo de objectos precisam ou querem, assim como
quais são as estratégias correctas, para
se conseguir comunicar com este novo
grupo social. Assim, diferentes sectores
económicos estão preocupados com a
transformação deste conceito de família,
(principal sistema em que a sociedade se
baseia), como tal, nos últimos anos foram
efectuados estudos sobre a evolução do
conceito de habitat (casa e seus objectos),

e consequentemente sobre os padrões de
família, de modo a compreender-se que
impacto essas mudanças impõem ao
nosso mercado.
Do ponto de vista do seu desenvolvimento, a construção de um caderno de
tendências apresenta que tipo de estrutura metodológica?
A construção do caderno de tendências
tem como base processos de análise de
conteúdo e proporciona um conjunto
de instrumentos metodológicos, que se
aplicam a «discursos» (conteúdos) extremamente diversiﬁcados e onde o factor
comum é a interpretação controlada, baseada na dedução: a inferência. Enquanto esforço e método de interpretação do
meio social, a análise de conteúdo oscila
entre os dois pólos do rigor da objectividade e da abundância da subjectividade. Absorve e incita o investigador pela
atracção do novo, o latente, o potencial
inédito, retido por qualquer conceito de
produto. Daí ser necessário investir-se
num instrumento técnico e prático que
se organiza em torno de três pólos cronológicos (pré-análise; exploração do
material; interpretação dos resultados) e
que nos possibilita alongar o tempo de
latência entre as intuições e as interpretações deﬁnitivas.
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Num clima económico fortemente concorrencial, onde os riscos têm que ser
reduzidos ao máximo, que vantagens
pode trazer para as empresas o desenvolvimento de um caderno de tendências?
Como resultado desta descodiﬁcação de
dados, os cadernos de tendências são o
método empregado como motor de pesquisa dos gabinetes de criação. Onde o
conhecimento das tendências de produto consagra um valor diferencial para a
gestão estratégica das empresas, tornando-se uma chave para a diferenciação.
Permitindo que as empresas obtenham

CONCURSO NACIONAL
DE DESIGN DE MOBILIÁRIO
Quais os factores ou princípios que
estiveram na génese da escolha do tema “A Procura da Essência do Desadorno”? As candidaturas respeitaram
o mote lançado?
No presente cenário social, os consumidores são suscitados a questionar
a ﬁnalidade do consumo desenfreado.
Perante este contexto conclui-se que é
necessário fornecer profundidade e explorar o valor real das coisas, ou seja, os
objectos precisam de ter um signiﬁcado e responder a uma necessidade especial ou desejo. O que representa uma
mudança de paradigma no conceito de
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consumo. Mais informado, mais exigente, mais participativo, os consumidores
encontram-se hoje numa posição de
maior força, perante um consumo excessivo. Originando que cada vez mais
se compre as coisas realmente necessárias, em vez de artigos de luxo e/ou
supérﬂuos, promovendo assim um consumo responsável, onde cada objecto
tem uma lógica, que é um perfeito equilíbrio entre o usuário e as funções oferecidas pelo mesmo objecto. Passando a
simplicidade a ter um signiﬁcado muito próximo da funcionalidade. Neste
contexto as candidaturas apresentadas
enquadraram-se na sua maioria na ﬁlosoﬁa do concurso.

5$-"$#.1$2
Primeira categoria
MENTE VERDE (Estudantes)
Sean Patrick Santos Silva | Banco BIND

Segunda Categoria
DESIGN QUOTIDIANO (Designers))
Paulo Jorge S.F. de Almeida | Sistema STARP

respostas as perguntas do mercado, através de um conhecimento da evolução do
produto, relacionado ao perﬁl do consumidor e a divulgação adequada para essa
tendência. Assim o conhecimento deste
manual é útil para os diferentes perﬁs de
usuário, como Empresas (responsáveis
do domínio da gestão, marketing e design...), Proﬁssionais (arquitectos, decoradores e designers…) e Instituições do
sector da habitação (centros tecnológicos, associações empresariais...). No caso do sector do habitat, os cadernos de
tendências permitem-nos, não somente
estudar os elementos que formam a casa (arquitectura, design de interiores,
mobiliário, revestimentos e têxteis), mas
também as estratégias de comunicação,
marketing e distribuição inovadoras que
se relacionam com estes, bem como o
ambiente sociocultural (novos usuários)
em que o habitat está absorvido.

Terceira Categoria
MANIFESTO TECNOLÓGICO (Empresas)
Temahome, S.A. | Sistema Modular ZENITH
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Em que contribui um concurso do género para o desenvolvimento do sector e especiﬁcamente dos seus futuros
proﬁssionais?
A 2ª Edição do Concurso foi planeada como um projecto que tinha como
objectivo principal incentivar a criação, o desenvolvimento e a promoção
de produtos de mobiliário de madeira,
concebidos por designers e empresas
nacionais. Pretendendo assim destacar
a capacidade e o talento de proﬁssionais, estudantes e indústrias do ramo,
contribuindo deste modo para o fortalecimento do sector, numa sociedade onde a crise ﬁnanceira e económica
sentida nos últimos tempos abalou a
consciência dos consumidores. Neste
âmbito, o Prémio de Design de Mobiliário em Madeira procurou fomentar
a nível nacional o design português e a
qualidade da produção nacional. Assim
como, promover o mobiliário português
e a internacionalização do design nas
empresas de mobiliário, aproximando
os futuros designers das empresas e da
realidade do sector.
Uma das questões actuais é aliar a
criatividade às necessidades empresariais e económicas. Que análise lhe
merece a composição geral dos trabalhos? Cumprem esse propósito?
Neste âmbito e recordando o concurso
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foi organizado segundo três categorias.
Mente Verde, Design Quotidiano e Manifesto Tecnológico. A primeira – Mente Verde – deu relevância a aspectos
relativos à carga ética e social implícita
no produto e pela responsabilidade social e ambiental presente nos objectos
concebidos, tendo em atenção o seu ciclo de vida natural e os materiais e recursos aplicados. A segunda – Design
Quotidiano – deu relevância a aspectos
relativos à noção de objecto como expressão da cultura, evidenciando a sua

evolução, a capacidade de resolver problemas quotidianos através de produtos dinâmicos, inventivos e práticos. A
terceira – Manifesto Tecnológico – deu
relevância a aspectos relativos à qualidade, a durabilidade e a optimização
das matérias-primas, a sustentabilidade
dos processos produtivos numa perspectiva criativa. As candidaturas apresentadas nestas categorias, não só são
testemunho de uma clara percepção do
contexto empresarial e económico das
empresas portuguesas, mas também
apresentam uma qualidade de projecto
ao nível dos mercados internacionais.
A criação de um prémio potencia no
seu entender uma melhor qualidade
do trabalho desenvolvido? Qual o valor acrescentado que representa?
O trabalho desenvolvido é o reﬂexo de
um design onde se evoca o propósito,
a vontade e a capacidade de integração
no tecido empresarial e comercial português. Os produtos apresentados são
também uma mais-valia para a internacionalização de marcas e produtos portugueses. Neste âmbito os resultados
alcançados acrescentam valor no sentido de criar condições para uma mudança de paradigmas de projecto, para
fazer face aos novos desaﬁos de mercado e para uma sociedade que se está a
alterar profundamente.

feiras&tendências

GH;>=?>ACD60; k 

feiras&tendências

 k GH;>=?>ACD60;

LUSOMAPLE ÍRIS #CE8?B?ÜH?E:;;I9H?JãH?E"B:7$
B?D>77HGK?;B?D>7BKA

J. J. LOURO PEREIRAI$7$
B?D>7<79;;B?D>7BEEA

feiras&tendências

GH;>=?>ACD60; k 

feiras&tendências

 k GH;>=?>ACD60;

ATZ
B?D>7;CF?H;

B?D>78EEC;H7D=

feiras&tendências

GH;>=?>ACD60; k 

marcasdeprestígio

 k GH;>=?>ACD60;

%.1` 
# 
, 1"

A criação e gestão
de uma marca
iefh_dYf_ei
fundamentais no
sucesso empresarial
do século XXI. A
marca é a resposta
para o empresariado
que procura
diferenciação da
concorrência e
aﬁrmação nacional
e internacional. As
marcas certiﬁcadoras
_Bel["_CWa["_FWYa
foram apresentadas
formalmente em
Fevereiro, pela aimmp.
A Associação das Indústrias da Madeira e Mobiliário de Portugal (aimmp) apresentou recentemente as marcas sectoriais certiﬁcadoras
iLove, iMake e iPack. O projecto tem como objectivo atestar a qualidade e excelência dos
produtos nacionais, destinando-se a empresas
do sector do mobiliário, de materiais de construção e de embalagens.
Num período em que os mercados estão massiﬁcados e globalizados, se veriﬁca uma saturação para alguns produtos, descontos e
outras exigências de um mercado altamente
competitivo, o consumidor procura cada vez
mais a credibilidade e a estabilidade de um
produto, bem como a superação das suas expectativas.
Determinante para inﬂuenciar o comportamento humano, nomeadamente através do
lado emocional cognitivo, a marca faz parte da sociedade de consumo e está presente
em praticamente todas as situações do dia-adia. Especialistas lembram que se trata de um
dos factores que inﬂuenciam o poder de compra, que inevitavelmente é condicionado pela
percepção (mais do que pelas características
intrínsecas do bem). A marca assume-se nas
economias globalizadas como uma ferramenta de controlo e inﬂuência sobre o consumidor.
Qualquer empresa, para se aﬁrmar no mercado
e no seu segmento, necessita de desenvolver
uma marca forte, credível e sedutora.

Ciente das novas realidades, a aimmp (Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário)
quer certiﬁcar os produtos lusos como Marca
Nacional do Mobiliário Português, para um
incremento da sua divulgação no mercado
nacional e internacional. O organismo aposta numa estratégia sectorial, através da promoção dos segmentos ‘iLove/ iMake/ iPack’.
O intuito do sector passa por construir uma
identidade, que prestigie a Fileira da Madeira
e o país nos mercados exteriores. Por outro lado, uma marca sectorial forte facilita a comunicação, que surge focalizada na percepção
imediata do conjunto de atributos positivos
dos produtos de madeira. Através da melhoria da imagem percepcionada em relação aos
0\PaRPPbbd\TbT
artigos certiﬁcados e de valor acrescentado,
]PbTR^]^\XPbV[^QP[XiPSPb
será possível alcançar o acréscimo nas venR^\^d\PUTaaP\T]cP
das dos produtos e serviços que envergam a
STR^]ca^[^TX]Äd~]RXP
Marca Nacional do Mobiliário Português, ultrapassando assim a Marca low price, mediante a
b^QaT^R^]bd\XS^a
diferenciação e o prestígio.
Os benefícios para as empresas da Madeira e
Mobiliário são diversos, visto que a ostentação
2A80AD<06A0=34<0A20
de um ‘selo’ de qualidade simboliza
Para desenvolver uma grande
uma identidade própria, uma imagem
marca é indispensável saber criar
>_a^YTRc^STbcX]PbTPT\_aTbPb
e produtos associados à percepção da
um conceito que emita a sensaS^bTRc^aS^\^QX[XuaX^ST\PcTaXPXb
qualidade, pela via da comunicação e
ção de excelência em relação ao
STR^]bcad{y^TSTT\QP[PVT]b
promoção da Marca junto dos públiseu produto. Porém, isso só não
cos-alvo. Além da diferenciação em
basta. Não adianta fazer uma marrelação às empresas dos países concorrentes, o
Uma boa gestão da marca implica necessaca apelativa se o produto não corresponder à
produtor ﬁca apto a organizar planos de markeriamente um bom conhecimento do consurealidade. Acima de tudo, o produto tem de
ting mais estruturados, com acesso a um canal
midor. Trata-se de uma ferramenta poderosa,
ser óptimo para ser um sucesso. São as marprivilegiado com o mercado e consumidores e
portadora de valores e de múltiplos atributos,
cas que geram segurança no consumo. Aliás,
a vender de forma mais sustentada os mesmos
sejam funcionais e emocionais ou tangíveis e
são responsáveis pelas tomadas de decisão e
produtos, mas com outro ‘valor’.
intangíveis ou visíveis e invisíveis. Quem conescolha de um bem ou serviço em detrimenA aimmp apoia as empresas que compõem
seguir superar as expectativas do cliente, terá
to de outro. Não é possível imaginar no mera Marca com a criação de campanhas promocertamente vantagem competitiva.
cado actual a ausência de marcas, que criam
cionais onde se estimula a procura desse segA ﬁleira da Madeira e do Mobiliário tem tido
experiências que posicionam e levam o conmento e com acções de formação e seminários
ao longo dos tempos uma orientação sobresumidor a um novo patamar de observação e
especíﬁcos de sensibilização para o potencial
tudo industrial. A reduzida pressão de markeexigência. Quando se compra um carro, uma
do projecto. Por outro lado, disponibiliza os
ting tem condicionado a introdução de novas
peça de mobília, um objecto de decoração ou
seus serviços do departamento de Produção,
formas
de
promoção
do
produto
e
das
suas
uma simples lâmpada, é a marca que está a
para resolução dos problemas que advêm da
mais-valias junto do consumidor ﬁnal. A estraexercer força na tomada de decisão ﬁnal. A diimplementação do sistema de gestão da Martégia passa por reorientar as acções de markeferenciação é fundamental e há que destacar
ca, bem como o acesso ao seu site para que as
ting, de forma a envolver o cliente em valores
a importância da criação da marca, do seu inempresas associadas divulguem os seus proque possam ser associados aos produtos e
vestimento e gestão. Quando bem construída
dutos. A associação apresenta igualmente um
marcas. O objectivo é que estes se apresena marca gera compromisso e apresenta caracprojecto de apoio especíﬁco para essas entitem como desejáveis e actuem junto do imaterísticas que fazem com que os consumidodades, que será ﬁnanciado pelo QREN.
ginário do público-alvo.
res se identiﬁquem.
O selo ‘made in Portugal’ é um dos vectores cruciais para a política de exportação e
de reforço da credibilidade no mercado internacional. Aﬁnal, cabe à marca inﬂuenciar
a percepção da qualidade de um bem, por
opinion makers, clientes, prescritores e público em geral. A entrada de países oriundos do
leste europeu ou da China, que integra actualmente a Organização Mundial do Comércio
(OMC), obrigam o empresariado português a
adaptar-se às circunstâncias concorrências e a
desenvolver novos mecanismos de aﬁrmação
face aos concorrentes que praticam preços
apelativos. Esse mecanismo é a marca.
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As empresas portuguesas de produtos de Madeira destinados à construção podem candidatar-se à utilização da Marca dos Produtos de
Madeira para a Construção, que envergam a
designação “Construir para Viver/ Building for
Living”. A estratégia de marketing é idêntica à
desenvolvida para o conceito “for Better Life”. É
criada uma identidade visual, baseada em quatro directrizes e em dois elementos gráﬁcos
(símbolo e assinatura), que devem constar do
manual de comunicação de todas as empresas integrantes do projecto. Neste caso, para
potenciar a percepção do sector foi desenvolvida uma versão especial onde deverá constar
a frase “Materiais de Construção Portugueses
em Madeira”. A assinatura deverá adaptar-se ao
mercado a que se destina, mas sempre cumprindo as regras gráﬁcas e o idioma pré-deﬁnido pela aimmp. Aliás, o regulamento indica
ainda que as empresas têm de estabelecer, implementar e manter um sistema de gestão de
marca que garanta a conformidade dos requisitos. Para garantir que o produto ﬁnal seja identiﬁcado de acordo com as regras de utilização
da marca, a entidade deve seguir uma política
de vigilância da marca, de modo a melhorar o
sistema e a implementar as acções necessárias
para alcançar os resultados desejados.

A Marca Nacional do Mobiliário Português “Para viver melhor/ for Better Living” destina-se a todas as empresas
nacionais produtoras de artigos de
mobiliário, que desejam alargar a sua
linha de actuação e entrar em mercados concorrenciais de forma sustentada e com bens competitivos.
Nesse contexto, a aimmp criou uma
identidade visual que comunica as
principais mais-valias desta marca
sectorial. Composta por dois elementos gráﬁcos (símbolo e assinatura), “for
Better Living” baseia-se em quatro directrizes, que deﬁnem a imagem do
projecto Marca de Portugal, a imagem sectorial, o símbolo da aimmp e
os conceitos da assinatura “Para viver
melhor”. A identidade conjuga cores
da matéria-prima (terra e natureza) e
do símbolo da organização, associados às cores da identidade Portugal.
As formas semi-circulares remetem
para a matéria-prima e produto ﬁnal,
transmitindo conceitos de equilíbrio,
solidez e segurança. Recorde-se que
a Marca é única e tem um objectivo
muito especíﬁco.

A marca cria uma diferenciação nos produtos ou serviços que representa. A sigla iPack indica qualidade e origem e a
sua promoção posiciona os produtos de
madeira para embalagens. “To keep the
world moving” é o slogan para este mercado. A ambição passa por corresponder
às expectativas dos consumidores, sendo portadora de valores como qualidade
e perfeição em detalhes, indústria moderna e inovadora, matéria-prima nobre,
melhor material para as embalagens, elevado conforto e valor estético e, por ﬁm,
sustentabilidade, eco-eﬁciência e 100 por
cento reciclável.
O regulamento de utilização da marca
foi estabelecido pela aimmp e aplica-se
aos três segmentos a que este programa
se destina. As empresas interessadas terão de respeitar esse regulamento e cumprir uma série de requisitos, bem como
implementar um sistema de gestão da
marca. A sua utilização terá um controlo
permanente.

tecnologia

GH;>=?>ACD60; k 

marcasdeprestígio

 k GH;>=?>ACD60;

2TRSDMS@AHKHC@CD

) -$+ #$
./.134-(# #$2
0RTaX\ ]XPSTT]caTVPS^b_a|\X^b6^[S<TaRdah?^acdVP[
Tbcu\PaRPSP_PaPSXP&ST0QaX[]^#¥2^]VaTbb^
SPb8]SbcaXPbST<PSTXaPT<^QX[XuaX^
PaTP[XiPa_T[PPX\\_]P58;T\;XbQ^P
qP_aX\TXaPeTi`dT^VP[PaSy^|Tb_TRXÄRP\T]cT
STSXRPS^vbX]SbcaXPbSTcaP]bU^a\P{y^ST\PSTXaP

Serração mais eﬁciente, empresa de painéis
mais responsável ou melhor projecto energético são algumas das categorias em destaque
nos prémios Gold Mercury, que vão distinguir
as melhores empresas em serração e embalagem, painéis de madeira, carpintaria, mobiliário, importação e exportação, design e
decoração, energia, inovação, arquitectura,
gestão ﬂorestal sustentável e “personalidade
do ano”. O objectivo do galardão, cuja cerimónia consiste em instituir um Gold Mercury Sustainability Award, que se destina a distinguir a
empresa mais inovadora, com melhor gestão
e mais sustentável. O princípio aplica-se a cada subsector de actividade e pretende que o
reconhecimento se assuma como referência
internacional de melhores práticas no ramo,
permitindo o contacto com melhores oportunidades de cooperação internacional.
Num mercado cada vez mais globalizado, o
Gold Mercury Award visa eleger a sustentabilidade económica das empresas, o que implica necessariamente que estas procedam à
gestão dos recursos materiais, da concepção
do produto e dos processos de produção.
Nesse sentido, surge a ﬁnalidade de despertar a consciência para melhores métodos de
governação e de inovação, que deverá focar
cada vez mais toda a cadeia de valor, desde o
fornecimento até ao consumidor ﬁnal, passando pela logística.

A organização cabe à Associação das Indústrias
de Madeiro e Mobiliário (aimmp) que espera
elevar a credibilidade da ﬁleira portuguesa
e obter o reconhecimento internacional. Os
prémios de sustentabilidade constituem um
desaﬁo para as empresas de mobiliário e de
produtos de madeira, encorajando-as a inovar
na produção, ao nível da sustentabilidade do
design, produção e distribuição.

?Aq<8>8=C4A=028>=0;34B34 &$
Portugal distingue pela primeira vez indivíduos ou empresas que se evidenciam pela excelência em áreas como a serração de madeiras,
painéis derivados, produtos de madeira para
construção, mobiliário ou comércio internacional de madeiras. Já a nível internacional, o
galardão da sustentabilidade dá cartas há várias décadas. Assumiu a designação de Gold
Mercury International em 1975, mas surgiu em
1961 como “Premio Mercurio D’oro”, uma iniciativa italiana do “Centro Giornalistico Annali”,
uma associação independente de jornalistas
interessados na divulgação da cooperação
económica. Era atribuído a empresas e indivíduos que apresentavam iniciativas inovadoras.
Aliás, o reconhecimento global da excelência
foi sempre a génese do troféu internacional.
Masaru Ibuka, fundador da Sony Corporation
ou Gunnar Engellau, o cérebro da “Volvo”, foram algumas das celebridades contempladas
com este prémio que ainda antes da década
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de 70 já era prestigiado e detinha o patrocínio do Presidente da República italiano. O prémio arrancou com quatro categorias: Indústria
& Comércio, Paz, Direitos Humanos e Media.
O primeiro sempre reconheceu publicamente
todos os que demonstraram vontade de melhorar as práticas das empresas e estimular o
desenvolvimento produtivo e a cooperação
económico-social.
Nos anos 70 e 80 tiveram início os ciclos de
conferências e cerimónias de entregas de prémios pela Europa, Américas, Ásia, África e Médio Oriente. A promoção da paz e diálogo pela
cooperação e metodologias sustentáveis acabou por captar a atenção dos líderes governamentais e empresariais, obtendo o prestígio
internacional. Para responder aos desaﬁos da
sustentabilidade global, o prémio foi relançado no século XXI, dando maior enfoque à liderança visionária e reconhecendo organizações
ou pessoas que mostrem empenho e compromisso com uma gestão ética que permita um
melhor desempenho da governabilidade global. Também as áreas premiadas duplicaram.
Paz e Segurança, Políticas Económicas e Sociais, Ambiente, Saúde, Ciência e Tecnologia,
Recursos Naturais, Culturais e Assuntos Humanitários são as actuais vertentes galardoadas.
A estatueta de Mercúrio, deus grego patrono
do comércio e das viagens, negociador e paciﬁcador de interesses díspares, tornou-se no
símbolo do Gold Mercury.
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detalhados,
adaptados às suas
particularidades.


E[d\egk[ZWWlWb_We
centra-se nas melhorias
efectuadas e não em valores
absolutos.


EiYh_jh_eiieh[\[h dY_Wi"
exemplos de desempenho.
Não é requerido que sejam
inteiramente cumpridos,
embora seja desejável que
um nomeado cumpra tantos
gkWdjefeiil[b$
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Os produtores de madeira e mobiliário só têm
a ganhar com o aumento da visibilidade da sua
sustentabilidade. Este factor será um contributo decisivo para adquirir quota de mercado relativamente aos concorrentes do mesmo tipo
de produtos e para aumentar o mercado por
via da substituição de produtos concebidos a
partir de materiais concorrentes. Recorde-se
que apesar da crise e das diﬁculdades que o

sector enfrenta, os seus produtos beneﬁciam
de um conjunto de oportunidades relacionadas com o reconhecimento da luta contra as
alterações climáticas. O estudo “Perceptions of
wood-based industries” (CE, 2003) indica que
a União Europeia é o segundo maior consumidor mundial de produtos ﬂorestais e que ocupa o primeiro lugar no comércio internacional
destes materiais. Porém, ainda se assiste a um

marcasdeprestígio
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signiﬁcativo fosso entre a importância da ﬂoresta e das indústrias desta ﬁleira e a deﬁciente percepção que o consumidor europeu tem
de ambas. O receio da ameaça da indústria sobre as ﬂorestas e a imagem pouco animadora
são alguns dos estereótipos que ainda vigoram. Estas falsas premissas põem em causa o
desenvolvimento do sector, afectando a sua
competitividade, pelo que a estratégia de promoção dos produtos de madeira passou a ser
uma das principais preocupações dos países
da União Europeia e que tem angariado o consentimento e apoio da Comissão Europeia, que
já compreendeu o papel desta indústria no
combate às alterações climáticas. O prémio de
sustentabilidade Gold Mercury alia a distinção
da competitividade e da inovação à demonstração da sustentabilidade, contribuindo para
a promoção global do sector e dos seus produtos em detrimento de materiais alternativos.
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O Gold Mercury Award sectorial é pioneiro em
Portugal. Numa edição especial, inteiramente
dedicada às indústrias de madeira e mobiliário
e à sustentabilidade do sector, a cerimónia deverá assumir-se como referência internacional
capaz de abrir oportunidades nos mercados
mais soﬁsticados e apetecíveis. O objectivo da
Gold Mercury Internacional passa pelo alargamento da iniciativa para o sector noutros
países. O nosso país é assim pioneiro na atribuição de um dos mais cobiçados prémios internacionais. Ao reconhecer as boas práticas
de empresas e indivíduos, o galardão poderá
ser responsável pela mudança de comportamentos, de modo a que a procura da inovação pelo design e pela sustentabilidade do
negócio se tornem prática comum e constem
das maiores preocupações do empresariado
português. Só assim será possível tornarem-se
mais competitivos face à concorrência. Ao implementar a distinção de actividades de relevo em oito áreas de liderança visionária (tanto
ao nível empresarial como pessoal ou governamental), a aimmp quer organizar um con-
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SERRAÇÃO E EMBALAGEM
ÇI[hhWeCW_i;ÓY_[dj[È
 PAINÉIS DE MADEIRA
“Empresa de Painéis mais Responsável”
CARPINTARIA E OUTROS PRODUTOS DE MADEIRA
Ç;cfh[iWZ[CWj[h_W_iZ[9edijhkecW_iH[ifedi|l[bÈ
MOBILIÁRIO
Ç;nfWdieCW_iIkij[dj|l[bdeCeX_b_|h_eÈ
 IMPORT AND EXPORT
Ç7XWij[Y_c[djeCW_iH[ifedi|l[bÈ
DESIGN E DECORAÇÃO
Ç:[i_]dCW_iIkij[dj|l[bÈ
 ENERGIA
ÇC[b^ehFhe`[Yje;d[h]j_YeÈ
INOVAÇÃO
ÇC[b^eh8h[Waj^hek]^?dZkijh_WbÈ
ARQUITECTURA
ÇC[b^eh9edjh_XkjefWhWW9edijhkeIkij[dj|l[bÈ
GESTÃO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
“Prémio Devolver à Natureza”
“Personalidade do Ano”
curso e uma cerimónia de entrega de prémios
que não sejam fechados e exclusivos para o
mercado nacional, mas sim alargados à comunidade, sensibilizando o mundo empresarial,
através da valorização de casos de sucesso e
de exemplos de actuação a considerar.
A atribuição regular destes galardões tem múltiplas ﬁnalidades. Por um lado, visa identiﬁcar,
reconhecer e promover actividades e iniciativas com sucesso levadas a cabo para promover
a iniciativa empresarial inovadora e sustentável,
bem como divulgar e partilhar exemplos das
melhores políticas e práticas da iniciativa empresarial. Despertar a consciência para as excelentes práticas em termos de governação e de
inovação em toda a cadeia de valor é outro dos
propósitos. Por outro lado, espera-se aproveitar o reconhecimento internacional do prémio,
que é resultado de uma organização interna-

cional com prestígio e experiência que se rege
pelo princípio da promoção internacional do
sector. Finalmente, acredita-se que será possível dar início a uma dinâmica que se estenderá a outros sectores de actividade, em especial
aqueles que se inserem nas estratégias de eﬁciência colectiva de que a aimmp faz parte (PCT
Indústrias de Base Florestal e Cluster do Mobiliário) e a outros países (Espanha, PALOPs, etc),
onde as iniciativas da associação estão mais
concentradas.
A distinção dos melhores será para continuar. A aimmp, parceira oﬁcial do Gold Mercury, pretende organizar uma gala anual para
premiar personalidades internacionais e empresas lusas da ﬁleira da madeira, nomeadamente nos subsectores de painéis derivados,
produtos para a construção e mobiliário e
serração de madeiras.
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A formação volta a estar em destaque para
os proﬁssionais do sector, que contam com uma
panóplia de cursos de curta duração, que estão
WZ[Yehh[h[cZ_\[h[dj[ifedjeiZefWiZkhWdj[
os próximos seis meses.

Lordelo, Leiria e Vila Nova de Gaia foram os
locais escolhidos pelo Centro de Formação
Proﬁssional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (CFPIMM) para ministrar os seus cursos
nos próximos seis meses. À semelhança de
anos anteriores, os proﬁssionais do sector terão ao seu dispor uma série de acções, que se
destinam a aprofundar determinadas valências e competências. As primeiras formações
arrancaram no início de Janeiro e abrangem
áreas como o Desenho Técnico ou Assistido
por Computador (Autocad ou Solidworks Inventor); Tecnologia CNC; Produção; Informática; Área Comercial e Marketing; Gestão,
Administração e Recursos Humanos ou de
Formação de Base (Inglês).
As acções são de nível intermédio (dois e três)
e, na sua maioria, não vão além das 25 horas.
O objectivo dos cursos consiste em formar os

técnicos nas suas áreas de actividade, de forma a alargarem os seus conhecimentos e permitir às empresas a constante valorização dos
seus colaboradores. Para o mês de Março, a
CFPIMM tem agendado o início dos cursos de
CAD 3D – Peças e Conjuntos Complexos e de
Sistemas de Fabricação Assistida por Computador (CAM), ambos a decorrer em Lordelo e
com a duração de 50 horas. Em relação à área
comercial e de marketing, a formação em Decoração de Interiores – Nível I começa a 1 de
Março, em Braga, e prolonga-se até meados
de Abril. No centro de Lordelo, avançam ainda os cursos de ﬁdelização de clientes e língua espanhola, bem como de vencimentos,
para os trabalhadores da administração e recursos humanos.
A aprendizagem em Desenho Assistido por
Computador (Autocad) é a área que tem um

horário mais exigente, devido à complexidade das tarefas. A formação no programa informático 3D Studio Max tem programação de
75 horas e vai decorrer em Braga, Lordelo e
Leiria, entre Fevereiro e Julho, para abranger
o maior número de interessados.
A aimmp está igualmente a organizar uma
série de formações dirigidas às empresas da
ﬁleira da Madeira e Mobiliário. O Forwood foi
aprovado pelo POH, pelo que as acções modulares são certiﬁcadas, ﬁnanciadas a 100 por
cento e distribuídas pelas principais regiões,
onde a indústria da madeira e mobiliário reúne mais proﬁssionais. As ﬁrmas do Centro terão ao seu dispor cursos nas áreas de Ciências
Informáticas; Secretariado; Enquadramento
na Organização; Segurança e Higiene no Trabalho e Materiais (indústria da madeira). No
Norte, os cursos vão focar conceitos de Gestão e Administração; Comércio e Formação
Base. Nestes casos, os formandos com escolaridade inferior ao nível do ensino secundário
terão prioridade, sendo que os detentores de
formação superior têm acesso a dez por cento das vagas. Os interessados podem inscrever-se através do site da associação.
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Lordelo

22 Março

28 Abril

50 horas
50 horas

Tecnologia CNC/ Sistemas de Fabricação Assistida por Computador
Produção/ Gestão da Qualidade

Leiria

4 Março

16 Abril

Produção/ Marcação CE – Pavimentos CE

V. N. Gaia

10 Março

28 Março

25 horas

Produção/ Técnicas de Acabamento – madeira e mobiliário

Lordelo

10 Março

14 Abril

50 horas

Produção/ Electropneumática – iniciação

Lordelo

28 Março

5 Abril

25 horas

Decoração de Interiores – Nível I

Braga

1 Março

19 Abril

60 horas

Língua Espanhola - conversação

Lordelo

14 Março

18 Abril

50 horas
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Língua Inglesa - atendimento
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Lordelo

19 Abril

26 Maio

50 horas

Gestão/ Vencimentos

Lordelo

15 Março

6 Abril

25 horas
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Há cinco anos, a energia era uma questão entre outras.
Hoje, é “a questão”.

Podemos produzir 1/3 da energia primária a
partir de fontes renováveis? Sim, podemos.
É possível atingir, até 2020, um valor de 31%?
Sim, é, se houver um esforço distribuído em
três frentes: eﬁciência energética, transportes
e produção de electricidade. Em traços gerais, dizem os especialistas, a tarefa deverá ser
distribuída da seguinte forma: metade através
da eﬁciência energética, da modernização do

sistema de transportes e de um maior uso de
biocombustíveis e a outra metade por via da
adaptação do sistema de produção de electricidade.
No que respeita à eﬁciência energética e aos
transportes, implica um melhoramento de
10% até 2015. Em relação aos biocombustíveis, terão de representar, pelo menos, 10%

do consumo de combustíveis rodoviários.
Quanto à produção de electricidade, o desaﬁo é o seguinte: como instalar mais 14, 000
MW até 2020, aumentando a contribuição
das energias renováveis e, ao mesmo tempo,
conseguindo produzir electricidade a preços
competitivos? As respostas do ex-ministro da
Economia e Inovação, Manuel Pinho, não falham. Concorda?



Construir oito grupos de ciclo combinado com uma capacidade de 3, 200 MW, colocando várias empresas em concorrência. Criar
parcerias estratégicas com a Argélia e a Venezuela para o fornecimento de gás, de forma a
garantir a segurança do abastecimento;



Instalar mais 6, 000 Mw de potência eólica. A capacidade instalada era de 500 MW em
2004, aumentou posteriormente para 2,500
Mw, 5100 Mw, em 2010/2011, e deverá atingir
8,500 Mw em 2020. Portugal está no top-10
mundial em energia eólica. O país adoptou
um sistema de tarifas garantidas com as licenças atribuídas através de um mecanismo de
leilão, permitindo reduzir os custos para cerca
de 69€ por KWh, o que é muito competitivo e
não é superior ao preço do mercado grossista
de electricidade;



Lançar um programa de barragens mais
ambicioso, que consiste no reforço da potência de seis barragens já existentes e na construção de dez novas de forma a instalar mais
2,875 Mw. O objectivo é tirar partido do facto de Portugal apenas aproveitar 45% do seu
potencial hídrico, quando a média na UE é de
70%. Este programa em especíﬁco tem efeitos muito positivos sobre a indústria de engenharia e de construção;

1$3$1
Veriﬁca-se maior consumo de DLP (Derivados Líquidos
de Petróleo) nas indústrias e menor consumo de gás
nas empresas. Os consumos de energia na maioria das
organizações representam até 12,5% dos custos totais.
A maioria signiﬁcativa das empresas não implementa
programas de gestão de energia - 11% possui este tipo de
programas - veriﬁcando-se um maior esforço no sector
industrial, em que este valor ascende aos 21%
#$2 %(.2
O principal desaﬁo do sector energético é expandir a oferta
de energia sujeita às restrições - políticas, económicas
e sociais – e impostas pela necessidade de mitigar o
aquecimento global. Nesse sentido, o foco governamental é:
- Priorizar sectores com menor intensidade energética;
- Promover eﬁciência energética;
- Difundir maior utilização de fontes de energias renováveis



Fazer com que as novas centrais de
biomassa possam concretizar um total de
250MW de potência instalada. Neste aspecto,
o reforço da articulação da produção de energia com as políticas ﬂorestal e de combate a
incêndios, tem exigido aos industriais a apresentação de contratos concretos para limpeza das matas e recolha de biomassa ﬂorestal;



Desenvolver mais projectos inovadores
e de referência na vertente solar e microgeração. Se por um lado, as centrais de Moura
e Serpa são, pela sua dimensão, centrais fo-

tovoltaicas de referência a nível mundial, por
outro, a aposta na microgeração faz de Portugal um exemplo internacional no domínio da
produção de energia distribuída. A potência
disponibilizada para licenciamento em lotes
mensais de ~2MW tem “esgotado” em apenas
algumas horas dada a aﬂuência massiva de
pedidos, refere fonte do Governo. O ministério
procura manter um acesso signiﬁcativo a esta forma de produção, tendo já estabelecido
a meta de 150MW de microgeração até 2015,
ou seja uma potência instalada equivalente a
uma central hídrica como o Baixo Sabor.
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Nos últimos anos, Portugal deu um salto
enorme no que respeita às energias renováveis. O mercado nacional reconheceu que o
centro de gravidade se deslocava para o sector da energia, o que lhe tem permitido ocupar o 5º lugar a nível europeu, apenas atrás da
Suécia, Áustria, Finlândia e Letónia. Segundo
o Governo, o país produz actualmente cerca
de 42% da electricidade a partir de fontes renováveis, sobretudo água e vento. Um valor
que deverá subir para 60% em 2020, o que
lhe fará estar no top 5 europeu e, porventura, mundial. Nos Estados Unidos, o programa
de energia da candidatura de Barak Obama
aponta para um objectivo de 10% em 2012.
Logo, o Governo português advoga que no
ano em que os norte-americanos atingirem
a meta de 10%, Portugal já terá seguramente
ultrapassado 50%.

A Europa desenvolveu o Plano Tecnológico
Europeu para a Energia (SET Plan), que é um
roteiro para criar um novo modelo de baixa intensidade de carbono que seja compatível com o crescimento da economia. Uma
das principais mensagens do SET Plan é que
a criação deste novo modelo vai provocar
uma verdadeira Revolução Industrial, o que
abre uma janela de oportunidade para os
países que mais cedo se colocarem perto da
fronteira tecnológica. Quem investir mais nas
energias renováveis, criar mais indústrias neste sector, promover mais I&D nas empresas e
universidades e agir mais depressa e de uma
maneira mais focada, coloca-se numa situação de vantagem relativamente aos outros.

Por outro lado, o país está no top 10 mundial
em energia eólica instalada. Tem a maior central solar fotovoltaica do mundo. Vai ser lançado o primeiro parquee a nível mundial de
aproveitamento da energia
ergia das ondas para
ﬁns comerciais. O programa
ama de construção de
barragens lançado é, actualmente,
tualmente, o maior da
Europ. Nas energias renováveis,
ováveis, está a desenvolver cada vez mais, um
m cluster industrial de
empresas nacionais e estrangeiras
strangeiras com forte
intensidade tecnológica,
a, potencial exportador e ligação às universidades.
dades.

B0180@D4
Um estudo recente,
realizado pela
consultora Deloitte
para a Associação
Portuguesa de Energia,
conclui que a maioria
dos consumidores
domésticos valoriza
a aposta em energias
renováveis, sendo
gk[+)[ijWh_Wc
dispostos a suportar
aumentos de preço,
derivado do reforço da
capacidade de produção
de energia eléctrica
através de fontes de
energia renováveis.
Por seu turno, cerca
de 60% das empresas
tem co
conhecimento
de com
compromissos
assum
assumidos por Portugal
para a redução de
emissõ
emissões poluentes,
cWiWf
cWiWf[dWi)*[ij|
dispos
disposta a pagar mais
para au
aumentar a aposta
em en
energias renováveis,
sendo que destas cerca
de 90% não pagaria mais
que 10
10% face ao preço
actual da energia.
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SnLCDO@QSHBHO@QÉ necessária a contribuição de todos os sectores da economia,
o que signiﬁca que o esforço é transversal. Este aspecto é tão evidente quanto o facto dos
transportes serem responsáveis por 32% do
consumo de energia a nível mundial, a indústria (incluindo a produção de electricidade)
por 27% e os serviços e a habitação por 41%
O corolário é que são necessárias diversas políticas, cada uma delas bem direccionada para o seu objectivo;


#NONMSNCDUHRS@C@SDBMNKNFH@ 
MiN Ge TL@ RNKTkiN LHK@FQNR@
Nuclear de 4ª geração, pilhas de hidrogénio,
captura e sequestro de carbono são questões
que todos desejam tornar realidade. Até porque estas descobertas resolveriam grande
parte dos problemas. No entanto, a sua execução não está para breve, logo o importante não é a diﬁculdade que existe em alcançar
estes avanços tecnológicos, mas aplicar as
diversas combinações de energias limpas já

existentes ou que deverão ser comercializadas num futuro próximo, para atingir melhores resultados. Cada país tem de escolher a
combinação de tecnologias e de políticas (o
seu “wedge”), que melhor se adaptar aos seus
recursos naturais, capacidade tecnológica,
preferências sociais, etc. O que é realmente
importante é que cada um escolha o seu caminho e concentre os esforços na execução
das medidas necessárias.


a OQDBHRN @BDKDQ@Q @ LTC@Mk@
SDBMNKuFHB@ Esta ideia é muito importante, porque o sector da energia é caracterizado por uma mudança tecnológica bastante
lenta. Portugal tem de acelerar a mudança e,
para isso, precisa de ir à raiz do problema, actuando em 3 frentes. O custo social de emitir CO2 tem um valor para a sociedade que
é maior do que o custo para os agentes económicos individuais. Isto cria o que os economistas designam de uma externalidade.
E, sempre que tal sucede, o mercado não
funciona da forma ideal. Por exemplo, o investimento em I&D é inferior ao que seria
desejável, e isso diﬁculta a mudança tecnológica. A melhor forma que foi encontrada para
eliminar esta distorção foi introduzir um mecanismo mundial de comércio de emissões. É
verdadeiramente fundamental que todos os
países adoptem metas quantitativas para as

emissões de CO2 e integrem o mecanismo de
comércio de emissões. Porém, isto não basta. Ao mesmo tempo, é também preciso criar
um ambiente de estabilidade regulamentar e
conceber incentivos ﬁnanceiros adequados
para atrair um investimento colossal, que se
estima ser superior a 20 triliões de euros nos
próximos 20 anos. Na realidade, incentivos e
estabilidade regulamentar são a condição necessária para trazer para o processo capitais
privados. Finalmente, justiﬁca-se investir mais
e melhor em investigação e desenvolvimento, com o apoio de capitais públicos.


,NCDKNCDDMDQFH@
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Isto signiﬁca que, no futuro, cada um de nós
será um consumidor e um produtor ao mesmo tempo, num processo suportado por
redes de transmissão bi-direccionais e inteligentes. O corolário desta visão é que deverá
haver uma evolução do modelo de energia
semelhante à que teve lugar nos últimos 30
anos nos sectores das TIC´s. Há 30 anos, também se pensava que o futuro estava nos
super-computadores e, aﬁnal, a verdadeira
revolução aconteceu quando foram ligados
em rede de milhares de milhões de computadores portáteis, dotados de uma capacidade de processamento que a cresce de forma
exponencial.
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É evidente que na arbitragem da utilização do
recurso ﬂorestal, entre produção de energia e
a transformação em produtos transaccionáveis
há que ter em atenção os respectivos impactes
na economia, nomeadamente em termos de
Valor Acrescentado Nacional. Os apoios através
das tarifas para a produção de energia eléctrica a partir de biomassa deverão pois ser cuidadosamente ponderados para não induzirem o
risco de colapso nas ﬁleiras ﬂorestais existentes,
sendo que a solução estrutural consiste, única
e exclusivamente, na sustentabilidade do aprovisionamento do recurso biomassa.
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Em termos de criação de emprego, a biomassa, dinamizando a base económica local e regional, tem claramente um
potencial de criação de emprego que outras energias renováveis não têm. Em complemento, é uma fonte de energia
controlável tal como outras térmicas convencionais, não
tendo os inconvenientes da intermitência e da volatilidade, da eólica e da fotovoltaica.

Na realidade, a biomassa, ao contrário da eólica
e da fotovoltaica, produz electricidade quando
necessário (não havendo custos de intermitência) e o aproveitamento energético da biomassa pode contribuir para a limpeza da ﬂoresta,
ajudando preventivamente no combate aos
fogos ﬂorestais. Por outro lado, mais de metade
dos custos da electricidade vinda da biomassa
são custos de exploração, o que signiﬁca a criação de emprego e de valor em regiões economicamente desfavorecidas, ao contrário do
investimento capital intensivo sem criação de
emprego na eólica e fotovoltaica.
A biomassa ﬂorestal tem sido a maior fonte de
energia primária renovável em Portugal, principalmente para aquecimento doméstico e outras produções de calor para ﬁns comerciais e
industriais.
Sendo a biomassa um recurso limitado e correspondendo cada consumo a uma redução
do stock existente, a produção de electri-

cidade a partir deste recurso só poderá ser
considerada de forma responsável se a sua
sustentabilidade i.e., oferta em quantidade e
preço adequado, estiver assegurada a longo
prazo...
A disponibilidade de biomassa ﬂorestal residual resulta do aproveitamento de sobrantes da
exploração ﬂorestal, estando dependente das
actividades regulares da indústria transformadora de madeira, produtora de bens transaccionáveis que representam 8% da exportações
portuguesas, com elevadíssimo coeﬁciente
de Valor Acrescentado Nacional. Como tal, na
sua totalidade, não é regular, nem ao longo do
ano, nem igual em todos os anos.
Existe uma forte correlação entre o volume de
madeira a explorar e a quantidade de biomassa produzida, tendo as Indústrias da Fileira Florestal sido, ao longo de décadas, o motor da
sustentabilidade e do desenvolvimento das
actividades ﬂorestais a montante.

Assim, podem e devem ser incentivadas outras fontes de biomassa ﬂorestal, como por
exemplo as culturas energéticas, os cepos, os
sobrantes de operações de desbastes, desde
que se assegure também a sustentabilidade
da gestão ﬂorestal, adoptando as melhores
práticas silvícolas. Estes programas permitiriam, de uma forma descentralizada, remunerar actividades decorrentes da gestão silvícola
e garantir a mobilização de biomassa residual
em condições economicamente satisfatórias e,
em certos casos, passíveis de apoio ﬁnanceiro.
O rendimento das centrais termoeléctricas dedicadas a biomassa é muito baixo (cerca de 22
a 25%). Essas centrais estão colocadas no interior das ﬂorestas, visando o aproveitamento
dos resíduos das mesmas.
As centrais de co-geração (produção simultânea de calor e electricidade) não têm esse problema mas têm de estar colocadas junto a uma
unidade industrial que precise de calor. Assim,
o estímulo deve ser dado em primeiro lugar à
cogeração ou ao uso da biomassa para produção de calor (podendo atingir rendimentos de
70 a 80 %) numa lógica de racionalidade hierárquica de utilização de um recurso limitado.
A capacidade instalada actual de produção de
energia eléctrica em centrais a biomassa dedicadas é de 106 MW estando previsto um objectivo de 250 MW até 2020.
Em 2009, a produção total nacional de electricidade a partir de biomassa (1701 GWh) foi
assegurada em 82% através de centrais de cogeração a biomassa sendo os restantes 18%
produzida em centrais termoeléctricas a biomassa dedicadas (com bastante menor rendimento – cerca de 1/3 face às centrais de
cogeração).
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Um estudo do Institute for European Environmental Policy (IEEP) indica que o cumprimento das metas da comunidade europeia para
2020 no âmbito dos biocombustíveis terá um
impacto negativo nos ecossistemas e poderá traduzir-se num aumento das emissões de
gases com efeito de estufa. Os biocombustíveis são apontados como a alternativa para a
dependência energética em relação aos combustíveis fósseis. Porém, pesquisas sobre esta
matéria indicam que esta exploração tem sérios impactos nos usos do solo e na conservação da biodiversidade. O estudo adianta que
a actual política europeia para os biocombustíveis vai afectar 6,9 milhões de ﬂoresta e pastagens, fruto da procura da fonte de energia
para atingir as metas estipuladas para 2020.
A União Europeia tem reunido esforços para
deﬁnir uma metodologia adequada para estimar e minimizar os impactos associados às alterações indirectas no uso dos solos, devido à
produção de biocombustíveis. Face às últimas
informações, a Quercus manifestou-se satisfeita quanto ao incumprimento da meta portuguesa para 2010.
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A Consentino, uma marca de superfícies de quartzo e pedra natural, criou uma rede social, destinada a apoiar as práticas sustentáveis. A plataforma ‘Recycecology.
net’ permite aos visitantes contactar com pessoas que mostrem preocupações
com o meio ambiente e aborda temas relacionados com a arquitectura, design,
arte, moda ou inovações. A sustentabilidade, ecologia e reciclagem são os motes
para o intercâmbio entre os utilizadores, que encontram a plataforma disponível
noutras redes sociais, como o Twitter, Linkedln ou Facebook. A aplicação tem um
mural semelhante em todas as redes e conta com mais de 70 fóruns de debate,
dedicados à mesma temática. O ‘Recicecology.net’ possui recursos interactivos,
fóruns e sugestões para outros sites. Na base do projecto está o Eco by Consentino, uma superfície composta por 75 por cento de materiais reciclados, que foi
lançada pela multinacional espanhola em 2009.
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A Sonae Indústria protestou contra o uso da
madeira virgem ou a meio do seu ciclo de vida na produção energética europeia. A contestação inseriu-se numa iniciativa europeia e
visou sensibilizar os governos, os players da ﬁleira da madeira e a opinião pública sobre as
consequências ambientais e económicas dos
subsídios atribuídos à produção de energia
a partir da biomassa. A empresa portuguesa
quer ver a aplicação de uma política de subsidiarização homogénea, que incentive o uso
da madeira para ﬁns energéticos, unicamente
no ﬁm do seu ciclo de vida.

AIE DISTINGUIDA PELAS BOAS PRÁTICAS
A Atlantioc Islands Electricity (AIE) recebeu o galardão dos “Prémios Ambientais ZFI”,
criados pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, que recompensou pela
primeira vez as empresas da Zona Franca Industrial da Madeira pelas boas práticas
ambientais. O primeiro prémio foi atribuído no ﬁnal do ano passado e distingue a entidade pelas actividades de prevenção e controlo da poluição. A AIE está na fase de implementação de Certiﬁcação Ambiental, que deverá estar ﬁnalizada no início de 2012.
O documento será integrado com a Certiﬁcação de Qualidade, a qual a AIE possui
desde 2005.

capitalbio

GH;>=?>ACD60; k 

capitalbio

 k GH;>=?>ACD60;

<0?034A4BÐ3D>B0Cq<0Ap>

, 9¾-( /$1#$4
*,$,
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil (Inpe) divulgou que a ﬂoresta da
Amazónia perdeu 134,9 km2 entre Novembro e Dezembro do último ano, o que equivale a 84 vezes o tamanho do Parque Ibirapuera, em São Paulo, veriﬁcando-se um ligeiro acréscimo na desﬂorestação da área. Porém, em comparação com o período de
Agosto a Dezembro de 2009, veriﬁcou-se uma estagnação na redução da devastação
da região.

Está em curso a submissão dos formulários ao
SIRAPA, referentes a 2010. Os destinatários seleccionados pelas empresas para envio dos seus resíduos deverão estar devidamente autorizados
pela Agência Portuguesa do Ambiente, cuja lista
já se encontra disponível. A aimmp recorda ainda
aos candidatos, que devem entregar as candidaturas até Março, que não serão considerados resíduos, mas subprodutos, os materiais mais comuns
resultantes dos processos de transformação da ﬁleira da Madeira, como casca, costaneiros, serrim,
aparas e ﬁtas de madeira, desde que resultem da
serração de madeira não submetida a primeira
transformação, estejam isentos de qualquer contaminante, sejam sujeitos a um circuito comercial
e económico perfeitamente deﬁnido ou sejam directa e completamente utilizados como matériaprima num processo industrial.

EMBALAGENS
DE MADEIRA
E PLÁSTICO IDÊNTICAS
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Um inquérito sobre a cobertura e utilização dos solos europeus divulgou a
gestão das terras da União Europeia. Publicado pela primeira vez pelo Eurostat, o Serviço de Estatística da EU revela que as ﬂorestas cobrem quase 40 por
cento do total dos solos da comunidade. A Finlândia está no topo da tabela.
Mais de metade do país é coberto por ﬂorestas e outros terrenos arborizados.
Seguem-se a Suécia, a Eslovénia, a Estónia e a Letónia.

Um estudo desenvolvido pelo grupo de Disciplinas de Ecologia da Hidroesfera da Faculdade de
Ciências e Tecnologia, da Universidade Nova de
Lisboa, concluiu que não se veriﬁcam diferenças
signiﬁcativas de contaminação por micróbios
entre as embalagens de madeira e as de plástico, especialmente no que concerne as usadas
no acondicionamento de produtos hortofrutícolas. Apesar de as embalagens de plástico serem
consideradas mais higiénicas que as de madeira, concluiu-se que são idênticas no que toca a
contaminações e que o propagar dos vírus está
relacionado com a falta de higiene e limpeza.

