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NOVO ÂNGULO

Exportação
e criação de riqueza.
Saiba toda a verdade
sobre o sector

ECONOMIA & GESTÃO

A política de Cluster
como solução para o progresso
da indústria nacional

EMPRESAS

Internacionalizar é prioridade
no combate à recessão
do mercado interno

A revista Xylon Portugal reserva-lhe um espaço inteiramente dedicado a quem melhor
conhece o mundo empresarial e a Indústria
da Madeira e do Mobiliário: o nosso leitor.
Esta publicação pretende assumir-se como
um marco informativo, mas igualmente um
espaço de debate activo e pedagógico, pelo
que a participação dos principais agentes e
das ‘caras’ dos diversos sectores de actividade é uma mais-valia para o sucesso e qualidade global do projecto.
Nesta página, doravante, todos poderão exprimir as suas opiniões e contribuir para
uma dinâmica, assertiva e incisiva troca de
ideias. Participe no fórum da revista enviando comentários, sugestões ou respondendo
aos desafios que vamos lançando ao longo
das próximas edições.
Neste primeiro número, deixamos algumas
questões pertinentes paraa lançar o debate,
niões de quem meapelando à recolha de opiniões
lhor compreende o sector e mais se preocupa com os temas fulcrais da sociedade.
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Eis os desafios que colocamos aos nossos leitores:

Considera que os incentivos
fiscais para as empresas
do sector estão a ser
devidamente aplicados?
O que pensa das condições de
acesso simplificado
ao crédito e aos fundos
comunitários?
O QREN é suficiente para suprir
as carências do sector?
As suas mensagens devem ser enviadas
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66
PRIMEIRO PLANO

PME INVESTE VII
COM MAIOR LINHA
DE CRÉDITO
DE SEMPRE
O ministro Vieira da Silva divulgou, em entrevista à Xylon Portugal,
quais as medidas governamentais em curso para desburocratizar
e simplificar os investimentos empresariais no âmbito do QREN.
O titular da pasta da Economia, Inovação e Desenvolvimento faz
o balanço da actividade económica de um sector, que considera
exemplo de sucesso no mercado internacional e decisivo na promoção
da qualidade e do design dos produtos nacionais. Conheça os apoios
previstos para o próximo ano (onde consta o lançamento da maior
linha de crédito de sempre, de três mil milhões de euros – PME
Investe VII) e as estratégias de eficiência colectiva, que abrangem o
Pólo das Indústrias de Base Florestal e o Cluster do Mobiliário

16

28

União faz a força

Marca de sucesso

ECONOMIA & GESTÃO

92

MARCAS DE PRESTÍGIO

NAVIO-ESCOLA
SAGRES
“MAIS RICO E
CONFORTÁVEL”

AS CARAS DO NEGÓCIO

A associação de inúmeras empresas com

Mário Rocha, um dos responsáveis da Antarte, gere

características semelhantes ou cuja actividade

uma das maiores marcas do sector do mobiliário

se complementa é cada vez mais recorrente em

e decoração. A empresa tem uma sólida presença

Portugal. Michael Porter, economista e especialista

no mercado português e encontra-se numa fase

no conceito de cluster, defende que se trata do

de expansão da sua actividade em países como

melhor caminho para o sucesso das empresas e para

Angola, África do Sul ou Espanha. O gestor explica

a competitividade de um país. No caso nacional da

as razões do sucesso e os desafios do mundo

indústria da madeira e do mobiliário, a clusterização

globalizado, sugerindo estratégias de actuação

é ainda recente, mas eficaz. Compreenda as suas

para enfrentar a concorrência e se tornar dinâmica,

mais-valias e as potencialidades económicas

competitiva e líder no seu segmento

32

EMPRESAS

Alargar horizontes
Internacionalizar é palavra de ordem para a indústria
portuguesa. A Associação das Indústrias de Madeira
e Mobiliário de Portugal (aimmp) desenvolveu o
projecto Interwood, que assume a responsabilidade
de ajudar as empresas na tarefa de conquistar
novos mercados e públicos. Sem esquecer os
tradicionais países europeus, a exportação começa
a voltar-se crescentemente para as ditas economias
emergentes. Conheça os novos alvos da produção
nacional e as próximas acções da aimmp

97

FEIRAS E TENDÊNCIAS

MADE IN
PORTUGAL
Nove produções nacionais integram o
catálogo de Outono do MoMA e estão à
venda nas suas lojas. Este é o resultado
da exposição portuguesa que esteve
patente no museu nova-iorquino, intitulada
“Destination Portugal”. Neste número,
conheça o conceito ‘casas modulares’,
totalmente em madeira. A não perder,
múltiplas soluções para auxiliar na
decoração do seu lar

52

98

Ameaça asiática

A livre circulação do mobiliário oriundo do

Formação
na ordem do dia

sudeste asiático (nomeadamente China,

Albano Vasconcelos, director do Centro de

Filipinas, Vietname e Tailândia) e a feroz

Formação Profissional das Indústrias da

concorrência destes produtos, que começam

Madeira e Mobiliário, explica o funcionamento

a conquistar quota de mercado significativa,

do único instituto certificado para formar

preocupa os fabricantes europeus. No

técnicos do sector. As acções mais recentes

caso nacional, os especialistas alertam que

estão em destaque, bem como os projectos

os objectos não cumprem as normas de

de parceria com as mais reputadas

segurança e de qualidade e que se torna

universidades e instituições internacionais,

necessária uma intervenção urgente para

que colocam o CFPIMM ao nível dos

não comprometer a competitividade e para

melhores, sendo reconhecido pela sua política

proteger o consumidor

de qualidade e conhecimento transversal

MADEIRA & MOBILIÁRIO

22
FOCUS

ANTÓNIO
SARAIVA
APRESENTA
NOVA CIP
A Confederação Empresarial de
Portugal (CIP) resulta da fusão
da Confederação da Indústria
Portuguesa (CIP), Associação
Empresarial de Portugal (AEP) e a
Associação Industrial Portuguesa
(AIP-CE). António Saraiva, presidente
da nova CIP, explica as metas da
actual organização e defende o lobby
e o associativismo como formas de
expressão da sociedade civil

72

NOVO ÂNGULO

Economia da
madeira

Responsável por parte das exportações
nacionais e geradora de riqueza, a indústria
da madeira e do mobiliário é considerada
fulcral para a economia portuguesa. As mais
recentes estatísticas do Eurostat e do Instituto
Nacional de Estatística (INE) dizem respeito a
2008 e 2009 e indicam que esta actividade
é responsável por criar postos de trabalho e
contribuir para a fixação de habitantes nas
regiões do interior. Uma reportagem que traça
o perfil das empresas deste sector

TECNOLOGIA

104

CAPITAL BIO

BIOMASSA, A
ENERGIA VERDE
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surge com algumas novidades e rubricas concebidas especificamente para o público-alvo nacional, como é o caso da rubrica ‘Novo Ângulo’.
Nomes fortes do sector associaram-se a esta primeira edição, que promove um debate
sério e rigoroso sobre o problema da falta de
matéria-prima e do nemátodo da madeira de
pinho, as dificuldades e o custo do acesso ao
financiamento, o aumento de todo o tipo de
taxas, a concorrência e o enquadramento empresarial desadequado. Vieira da Silva, ministro da Economia, e António Saraiva, presidente
da nova Confederação Empresarial de Portugal, abordam estas e outras questões de âmbito nacional.
A formação dos futuros profissionais do sector
e a aprendizagem contínua estão igualmente
em destaque. Albano Vasconcelos, presidente
do Centro de Formação dos Profissionais da
Indústria da Madeira e Mobiliário (CFPIMM),
explica o funcionamento do único espaço acreditado pelo IEFP para certificar os cursos e os
trabalhadores desta Fileira. A política de qua-

O ELO DE LIGAÇÃO

Sem desvirtuar a génese da sua congénere italiana,
o primeiro número da edição portuguesa surge
com algumas novidades e rubricas concebidas
especificamente para o público-alvo nacional, como
é o caso da rubrica ‘Novo Ângulo’.

lidade da instituição é uma das suas ‘bandeiras’ e tem motivado a participação numa série
de projectos e programas internacionais. Aliás,
a internacionalização deste sector, nomeadamente na vertente do mobiliário e da fileira Casa, são temas abordados ao longo da edição,
numa alusão às iniciativas da aimmp, viabilizadas pelos projectos ASSOCIATIVE DESIGN®
e Interwood.
No plano da Madeira e do Mobiliário, não pode
perder os mais recentes estudos estatísticos e
a análise do sector, bem como as considera-

FERNANDO ROLIN, PRESIDENTE DA DIRECÇÃO AIMMP

ções de Michael Porter e a clusterização das
empresas.

Novembro ficará na história da aimmp e de to-

comunicação Comunicare, apresenta uma

A ameaça dos produtos asiáticos tem condu-

dos os seus associados. O penúltimo mês do

abordagem abrangente e inclusiva, que vai

zido os empresários a tomar medidas. Entre

ano é assinalado pela entrada no mercado edi-

ao encontro não só dos grandes empresários,

elas, está a aposta em novos mercados, emer-

torial de uma das mais conceituadas revistas

mas também de todos aqueles que constituem

gentes e maioritariamente situados no Extremo

internacionais da Indústria - a Xylon. Inspirada

o universo das Micro e PME’s do sector.

Oriente e em África. Conheça as últimas inicia-

na prestigiada publicação de origem italiana,

tivas e descubra em dez passos o que pode fa-

assume como principal objectivo preencher a

Com uma estratégia que consiste em ocupar um

lacuna existente ao nível da informação e de

lugar de referência junto de todos os profissio-

conteúdos direccionados a todos os industriais

nais, oferece informação articulada e organiza-

Credível, actual e arrojada, a Xylon Portugal

do sector da Madeira e do Mobiliário.

da, aspirando tornar-se peça-chave no processo

marca o ‘virar da página’ para a Indústria da

de decisão de todas as empresas do sector.

Madeira e do Mobiliário, que conta a partir de

Importante para todas as áreas de negócio

zer para internacionalizar o seu negócio.

agora com uma publicação especializada, in-

que compõem esta Fileira, a Xylon Portugal,

Sem desvirtuar a génese da sua congénere ita-

teiramente dedicada às suas áreas de negócio

desenvolvida em parceria com a empresa de

liana, o primeiro número da edição portuguesa

e necessidades de informação.
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FIMAP/ FERRÁLIA

MADEIRA RECICLADA

A empresa Tafibra apresentou o centro de reciclagem do Seixal,
Seixa
x l, que se destina a dar
da destino à
madeira velha. E
Esta
evitando
libertação
t pode
d ser reciclada
i l d e adquirir
d i i novas ffunções,
õ
it d a lib
t ã de dióxido
de carbono para a atmosfera e o corte de árvores. A entidade, pertencente ao grupo Sonae Indústria, já detinha dez centros de reciclagem de madeira na Península Ibérica. “É um crime deitar no
aterro ou queimar madeira” quando pode voltar a ser utilizada, alegou o director do novo espaço,
António Nabais, em declarações à imprensa. O evento contou com a colaboração da associação
ambientalista Quercus, que corroborou as palavras do responsável. A madeira é um “armazém de
dióxido de carbono” e motivou a instituição da reciclagem em diversos países, devido à pressão
ecológica e ambiental. No caso português, foi a carência de matéria-prima que conduziu ao investimento nesta área. O processo tem início com a recolha do material que, depois de separado
de metais, contaminantes ou plásticos, é triturado e posteriormente reencaminhado para fábricas
de aglomerados. A madeira que não reúne as condições pode ser usada na produção de energia.
No último ano, os três centros portugueses da Tafibra processaram 245.000 metros cúbicos de
madeira, dos quais 88 por cento foram utilizados como matéria-prima para criação de derivados
e 550 toneladas de outras matérias foram separadas para reciclar. A empresa disponibiliza desde
Outubro um site (madeiraurbana.com) que visa informar a população das vantagens da reciclagem de madeira e da sua inclusão nos aglomerados fabricados, sensibilizando-a para a adopção
de boas práticas ambientais. A Tafibra e a Quercus assinaram igualmente um protocolo que se
destina a apoiar uma intervenção na serra do Caramulo, numa área onde existe vestígios de um
bosque antigo, com espécies originárias da região.

Decorreu em Outubro a Feira
Internacional de Máquinas para
Trabalhar Madeira e Salão de
Acessórios e Equipamento Auxiliar
para a Indústria da Madeira,
exclusiva para profissionais. O
evento contou com a participação
de arquitectos e decoradores;
carpinteiros; associações e
instituições, fabricantes de
mobiliário; cooperativas agrícolas;
entre outras. Em exposição
estiveram máquinas de diversas
especialidades, veículos,
ferramentas, produtos e softwares
que propõem melhorar o dia-adia dos profissionais. O Projecto
Floresta na FIMAP/ FERRÁLIA, que
é alvo do interesse dos especialistas
do ramo, surgiu com o objectivo
de criar um espaço de encontro
entre todos os agentes da fileira
e para envolver a sociedade nas
problemáticas e preocupações
florestais e ambientais. Durante o
certame foi promovido o congresso
“A Floresta como Recurso”, um
espaço de debate da produção,
transformação, segurança, design,
movimento associativo e comércio
externo (oportunidades de negócio
e mercados da fileira da madeira).

COZINHAS
EM ‘COMUNHÃO’
COM A CASA
A Miele portuguesa decidiu assinalar os
40 anos de actividade com a apresentação
das novas cozinhas com a assinatura de
Philippe Starck. A novidade apresenta-se
com uma sofisticada mistura de materiais
como cerejeira e aço inoxidável, em que
a funcionalidade é o elemento agregador.
As cozinhas procuram conjugar o luxo e
modernidade com o design e irreverência,
combinando a cultura e a comida na
cozinha doméstica. Designadas de “Starck
by Warendorf”, as criações destinamse a integrar esta divisão no ambiente
da casa, através da conjugação de
diversas actividades, desde a preparação
das refeições ao convívio entre amigos.
sensibilização das comunidades.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
A Vulcano apresentou as mais recentes produções num encontro que decor-

SECTOR FLORESTAL BRILHOU EM XANGAI

As três principais fileiras florestais estiveram em destaque na Expo Xangai, que este ano

reu no Palácio da Bolsa, no Porto. Sob

se centrou na capital chinesa. O secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento

o tema “Tecnologia e Inovação para um

Rural, Rui Pedro Barreiro, acompanhou a mostra e revelou a sua satisfação no sucesso do

Futuro Sustentável”, o evento destacou a

certame. “Com a organização e participação da Forestry Week na Expo Xangai, Portugal

construção sustentável e as energias re-

teve como principal objectivo apresentar o seu sector florestal, potenciando o seu relacio-

nováveis, onde foram divulgadas as no-

namento comercial, industrial e cultural com a China”, explicou, lembrando que a exposi-

vidades ao nível de energias alternativas,

ção suscitou o interesse dos participantes. Acrescentou que a pasta de papel, o mobiliário

equipamentos termoestáticos, tecnologias

e a cortiça “obtiveram uma aceitação acima das expectativas”. Portugal é um dos países

de condensação e electricidade. A verea-

europeus que detém maior território florestal. O mercado chinês reconheceu a liderança

dora da Câmara de Lisboa, Lívia Tirone,

do sector no panorama global, nomeadamente no que concerne à aposta na valorização,

participou no debate, tendo apresentado

qualidade, inovação, design e produção com base nos princípios de sustentabilidade e

as linhas gerais das tendências de mer-

preservação da biodiversidade. A fileira florestal representa cerca de 3,2 por cento do

cado ao nível da eficiência energética e

PIB (Produto Interno Bruto) nacional e onze por cento das exportações. Facto que levou

da utilização de energias renováveis no

Rui Pedro Barreiro a reconhecer a sua importância, lembrando que durante os três dias

país. A autora do livro “Construção Sus-

de exposição “as indústrias e associações industriais associadas a cada uma das nossas

tentável”, salientou que “as cidades são

principais espécies florestais tiveram a possibilidade de efectuar uma mostra do que de

um dos principais centros de pressão am-

melhor se produz em Portugal e no Mundo, bem como desenvolver contactos que permi-

biental e é nas cidades que se ganha ou

tiram diagnosticar a apetência do mercado chinês”. “Estamos certos que apenas iniciámos

se perde o desafio para um futuro mais

um caminho de cooperação, amizade e parceria pelo que me empenharei pessoalmente

sustentável”. “Portugal é um país privile-

na promoção dos próximos passos, para que no curto prazo, a cooperação comercial e

giado para a utilização de energias reno-

cultural Portugal-China seja sustentadamente intensificada e reforçada”, garantiu o secre-

váveis, sobretudo ao nível da energia solar

tário de Estado, no encerramento de uma exposição que contou com a participação de

e do clima, recursos renováveis estáveis e

300 agentes económicos, institucionais e universitários, ligados ao sector, à arquitectura,

que oferecem condições óptimas à popu-

design e construção civil.

lação”, frisou. Já João Fernandes, director
comercial da marca, explicou que “face
às tendências de mercado, a Vulcano tem
vindo a evoluir a sua estratégia de negócio, focando a sua actuação na oferta de
soluções cada vez mais eficientes e nas
energias renováveis”. O responsável aproveitou a ocasião para divulgar a “grande
aposta da marca”, a Bomba de Calor Ar/
Água, destinada à área das energias alternativas. Foi ainda anunciado o protótipo
do Sensor Atmosférico, inserido no segmento dos equipamentos termoestáticos
e que estará no mercado brevemente.

ANO DA FLORESTA

PORTAS COM ESTILO

Portugal assinala o Ano Internacional das Florestas em 2011 e a Comissão Nacional da

A Vicaima apresenta uma linha de

UNESCO será a responsável pela dinamização das comemorações, em parceria com a Se-

portas de interior que se destaca

cretaria de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural. O responsável português, Rui

pelo minimalismo e contributo para

Pedro Barreiro reuniu com o embaixador Fernando Andresen, em Guimarães, para planear

o desenvolvimento de ambientes

as actividades que assinalarão a efeméride, num período em que é urgente alertar as popu-

personalizados. A linha Exclusive,

lações para a importância das florestas. Recorde-se que estes espaços ocupam a maior parte

onde predomina a folha de madeira

do território nacional (59 por cento). A Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações

composta, destaca-se pelas dobradiças

Unidas) declarou 2011 como o Ano Internacional das Florestas, com o intuito de mobilizar a

ocultas e pela sobriedade, que

comunidade mundial para assegurar que as florestas são geridas de forma sustentável para

resultam num jogo de cumplicidade

as próximas gerações. Assim, estão em curso um conjunto de acções de apoio, que se desti-

com a arquitectura moderna.

nam a promover o desenvolvimento sustentável, a conservação, o desenvolvimento mundial
das florestas e a sensibilização das comunidades.
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DESAFIOS DO
MOBILIÁRIO

MÓVEIS A PARTIR DE BARCOS DHOW
ropa) de peças únicas de mobiliário, concebidas a partir da

ARTE NAS RUAS
DA CAPITAL

A conferência “Mobiliário:

madeira das árvores africanas transformada para os barcos

A cidade de Lisboa está a ganhar

Novos Desafios”, que decorreu

Dhow. Camas, mesas, cadeiras, molduras, sofás ou uten-

uma nova ‘cara’, através da rea-

em Setembro, em Paços de

sílios de cozinha estão ao dispor dos clientes num espaço

bilitação urbana desencadeada

Ferreira, numa iniciativa da

que nasceu em Cascais. Os Dhow foram barcos de vela la-

pelo projecto CIN RE-MAKE’10. A

Associação Empresarial de Paços

tina, desenvolvidos manualmente e que ainda se encontram

iniciativa é promovida por jovens

de Ferreira (AEPF) e do jornal

no oceano Índico, entre Goa e Omã. Quando deixam de ter

artistas das universidades de ar-

Imediato, relançou o debate

utilidade para a população, estas embarcações são adquiri-

quitectura, belas artes e design

sobre os desafios e as carências

das por um grupo de mulheres holandesas que, auxiliadas

de todo o país, que se inspiraram

do sector. Apesar de elemento

por artesãos locais, as transformam em peças de arte. Cada

em textos inéditos de José Luís

importante para a balança

peça é única, o que justifica os preços elevados. A galeria

Peixoto para recuperar oito mu-

comercial portuguesa (devido

‘House of Wonders’ detém lojas na Tanzânia, nas Ilhas Vir-

rais da capital. Os trabalhos estão

à capacidade exportadora), o

gens britânicas (Caraíbas) e nos Estados Unidos da América.

expostos nas principais artérias e

mobiliário sobreviveu a várias

Portugal foi o país escolhido para a entrada na Europa.

zonas centrais da cidade (Via de

O país tem actualmente a primeira galeria nacional (e da Eu-

crises, mas tem tido dificuldades

Acesso à Ponte 25 de Abril, Rua

em reinventar-se ao longo dos

da Imprensa à Estela, Avenida de

últimos anos. A iniciativa visou

Ceuta e Rua José Gomes Ferreira)

encontrar respostas para as

e podem ser apreciados até Abril

dificuldades dos empresários,

de 2011. A ideia juntou alunos

nomeadamente na definição

das universidades IADE, ETIC,

das regras do novo Cluster

Faculdade de Arquitectura de Lis-

do Mobiliário, uma iniciativa

boa, Faculdade de Belas Artes da

governamental que liga as

Universidade do Porto, Universi-

associações sectoriais e

dade Católica do Porto e Escola

empresariais. Gonçalo Lobo

Superior Artística do Porto.

Xavier criticou a estratégia
do ex-centro tecnológico do
mobiliário, lembrando que “um
centro tecnológico não sobrevive
com apoio estatal, mas através

ACT inspecciona sector

da prestação de serviços de

A Autoridade para as Condições do Trabalho está a

pelo menos 50 por cento do

desenvolver desde o início de Outubro e até ao final

orçamento”. No seu entender,

do ano uma série de vistorias a empresas do sector.

o sucesso é alcançado através

A acção tem como finalidade a constatação da me-

da inovação aberta e das

lhoria das condições de laboração e o fomento do

parecerias entre as empresas

cumprimento da legislação europeia em relação ao

e os fornecedores e recursos

uso de agentes químicos perigosos nas empresas.

humanos qualificados. Raquel

Em causa está a diminuição do número de doenças

Reis, docente de marketing

profissionais e de acidentes de trabalho. A inspecção

e consultora de empresas do

recai no processo produtivo das empresas, nome-

mobiliário, defendeu ainda

adamente nos casos em que os funcionários estão

que se “fala muito de crise,

expostos a substâncias perigosas, como a poeira da

de internacionalização, mas

madeira (preparação, maquinagem, montagem, en-

muito pouco do que os clientes

tre outros) e os solventes orgânicos, que são consi-

querem”. Recordou que faltam

derados factores de risco para a saúde, pela inalação

estudos de marketing e que não

e absorção através da pele ou ingestão. Os interes-

existe um bom conhecimento/

sados podem obter mais informações em www.cam-

comunicação com os clientes, o

panhaquimicos.eu.

que é fundamental.

ALEGRE ENCONTRA-SE
COM EMPRESÁRIOS DO MOBILIÁRIO
O candidato à Presidência da República, Manuel Alegre, esteve reunido com meia
centena de empresários do ramo do mobiliário e decoração. O encontro, que teve
lugar a 19 de Novembro, em Matosinhos, nas instalações da Emibra, resultou de
uma acção conjunta entre a Associação Portuguesa de Comércio Mobiliário (APCM) e a revista Mobiliário em Notícia. O objectivo da iniciativa, que contou com
a participação de profissionais oriundos de todo o país, consistiu em aproximar
os candidatos às eleições presidenciais e os agentes do sector, para que o futuro
Presidente da República se inteire sobre o funcionamento do sector e conheça as
preocupações das empresas deste ramo.

MESA PORTUGUESA INTERNACIONALIZADA
O famoso Fórum de Tendências da Nelly Rodi elegeu, na
edição de Setembro da feira ‘Maison & Objet’, a Costa Nova
pela colecção Pearl. A marca nacional de louça de mesa e
acessórios em grés da fábrica Grestel, SA, foi distinguida
pelo designer Vincent Grégoire como uma tendência para
2011. A empresa está presente em 30 países, expõe nas
maiores feiras do sector e elabora conceitos de mesa para os
segmentos médio/alto e alto.

PORTUGAL EXPORTADOR ANALISA EMPRESAS
O Portugal Exportador esteve patente no Centro de Congressos de Lis-

FUSÃO ENTRE
AIMMP, AFAC
E AIMC

boa, pelo quinto ano consecutivo, promovendo num único dia e espaço
um conjunto de projectos de apoio ao processo de internacionalização

A fusão da AFAC, AIMC e aimmp foi oficializada a 1 de O
Outubro,
utubro, deter-

das empresas. Organizado pela AIP-CE, em parceria com a AICEP e o

minando a dissolução das duas associações. O projecto já tinha sido

BES, mostrou pela primeira vez um espaço de consultoria internacional

concretizado em Setembro, mas foi em Leiria, durante a reunião geral

às empresas, num período em que as exportações nacionais de bens

da Fileira da Madeira e Mobiliário, que a notícia foi confirmada. O even-

cresceram 16 por cento no primeiro semestre face ao período homó-

to contou com a presença de vários empresários industriais, que apro-

logo de 2009. O evento tem a missão de auxiliar as organizações na

veitaram a ocasião para discutir o estado do sector e elaborar um novo

internacionalização das suas marcas, alargando a base exportadora na-

caderno de reivindicações a reencaminhar para o Governo. Fernando

cional e diversificando os mercados de destino. A edição ficou marcada

Rolin, presidente da aimmp, defendeu que com a fusão “ganha-se

por Workshops (que incidem em países como Argélia, Líbia, Marrocos,

uma maior capacidade de negociação das grandes linhas de orientação

Brasil, China, Rússia, Índia ou África do Sul), cafés temáticos, espaços

estratégica de apoio ao desenvolvimento empresarial no nosso país”.

de consultoria internacional (especializados em Angola, Moçambique,

Por outro lado, definiu-a enquanto uma importante viragem no asso-

Brasil, Polónia e Rússia) e de networking, que promoveu um debate

ciativismo, lembrando que não fazia sentido dispersar tantos esforços.

entre os empresários e a organização. Foram ainda apresentados cin-

“Há muito que defendemos a necessidade de, em Portugal, proceder-

co estudos sobre África do Sul e um dos mercados mais promissores:

se a uma reestruturação do movimento associativo, nomeadamente

Angola, nomeadamente Luanda, Benguela, Huambo, Huíla e Cabinda.

através da constituição de confederações. Há demasiadas organiza-

Espanha, Alemanha e França são os principais clientes de Portugal.

ções sectoriais e regionais no país, muitas até concorrendo entre si, o

Recorde-se que no primeiro semestre de 2010, as exportações relativas

que é péssimo pois perde-se a capacidade de influência junto do Go-

a Viagens e Turismo cresceram 7,4 por cento, as de Máquinas e Apare-

verno. Só em cooperação e congregação em torno de projectos e inicia-

lhos 6,4 por cento, as de Veículos e outros Materiais de Transporte 15,5

tivas comuns é que teremos capacidade de criar condições favoráveis

por cento e as de Transportes 8,2 por cento.

para o sector”, concluiu.

panorama

XYLON PORTUGAL | 11

panorama

12 | XYLON PORTUGAL

COMBATE AO NEMÁTODO DO PINHEIRO
Os deputados do PSD mostraram-se preocupados com os riscos que a floresta de pinhal corre, devido aos
fogos, pragas e crescente desinteresse económico. Em Setembro, a Autoridade Europeia para a Segurança
Alimentar (EFSA) publicou um parecer científico sobre o método de compostagem sugerido pelo país para
eliminar o nemátodo da madeira de pinheiro, onde concluiu que “as provas apresentadas sobre o método de
compostagem proposto é insuficiente”. Os parlamentares sociais-democratas consideram que o problema
exige acções concretas para responder às imposições da EFSA, bem como a libertação das verbas relativas
às candidaturas ao PRODER. Os responsáveis querem ainda agilizar as candidaturas a medidas de combate
do nemátodo, apresentadas pelas entidades gestoras das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF). Criticando
a inércia governamental, os deputados querem que o Executivo apresente explicações acerca do número de
acções de prospecção e eliminação de árvores com o referido problema. O PSD questiona o Governo sobre a
sua posição face ao parecer da EFSA, reivindicando acções imediatas que evitem possíveis embargos à exportação da madeira de pinho por alegado incumprimento da Decisão da Comissão 2006/133/CE.

1500 CARVALHOS
NA SERRA DA ESTRELA
O objectivo consiste em reflorestar as
zonas ardidas no incêndio de 2005,
no Vale Glaciar do Zêzere. A acção,
promovida por voluntários, consistiu
em plantar 1500 carvalhos e decorreu
no último fim-de-semana de Outubro.
Promovida pela Associação Cultural
Amigos da Serra da Estrela (ASE), a
iniciativa incluiu a recolha de sementes para produzir novas plantas em
viveiro, para futuras plantações. “Decorridas várias jornadas de reflorestação com espécies arbóreas de folhosas
autóctones, importa agora reforçar alguns dos núcleos de regeneração que
avaliámos como determinantes e estratégicos, garantindo a sua sustenta-

APOSTA SOLAR

bilidade e contribuindo para um mais

A Sonnenkraft apresenta ao público novas soluções baseadas na energia solar e que são ins-

arbórea autóctone, visando a consti-

taladas em tempo recorde. Desde o aquecimento de águas ao aquecimento central, a empre-

tuição de bosquetes de folhosas em

sa dispõe de equipamentos prontos a instalar, em módulos pré-montados. A entidade actua

altitude e a recuperação dos solos”, ex-

em Portugal desde 2003 e tem um showroom em Oeiras, criado para engenheiros, arquitec-

plicou a ASE, num comunicado divul-

tos e instaladores, que desejem ainda obter formação na área. Conhecida pelo sistema Com-

gado à imprensa.

pact e pelos modelos de climatização Comfort, a Sonnenkraft equipou a piscina municipal de
Almada e o Hotel Tivoli, em Vilamoura.

rápido desenvolvimento da vegetação

TINTAS INSPIRADAS
A Casa Decor escolheu pelo segundo ano consecutivo a Robbialac para tinta oficial. A 10ª edição da exposição de artes decorativas, que reúne os
melhores profissionais de arquitectura e paisagismo, design de mobiliário e decoração, está patente no Chiado e aberta ao público até 14 de Novembro. Este ano, um local desabitado da Baixa foi transformado numa casa viva, com propostas dos designers e decoradores que aderiram à iniciativa. Os espaços das Galerias Fundimo foram readaptados às exigências da vida actual por arquitectos e decoradores de renome como Margarida
Bugarim, Dino Gonçalves, Isabel Sá Nogueira, Costa e Castelo e Carlos Carvalho. Os ambientes foram decorados pelas tintas da Robbialac, que
aproveitou a ocasião para apresentar as novidades da marca para interiores.

UE E CAMARÕES QUEREM PRODUTOS LEGAIS
A União Europeia (UE) rubricou um Acordo de Parceria Voluntário com os Camarões, que se assume como o maior país africano exportador de produtos da
madeira para a UE. O documento indica que a partir de Julho de 2012, todos os

PRODUTOS FUTURISTAS EM FRANKFURT

materiais oriundos da nação africana devem ser acompanhados da devida autori-

A feira ‘Material Vision’, que decorre em Frankfurt, entre

zação que ateste a sua origem legal. A parceria representa a concretização de um

24 e 26 de Maio do próximo ano, vai apresentar as ten-

compromisso conjunto que visa erradicar o abate ilegal de árvores, através do au-

dências em materiais para desenvolvimento de produ-

xílio a reformas desenvolvidas pelos Camarões para a boa governação e gestão do

to, arquitectura e design. O evento, que deverá acolher

sector florestal. Em compensação, os consumidores europeus recebem a garantia

cerca de 60 fabricantes de materiais orientados para o

de que todos os produtos de madeira (como mobiliário) oriundos do país africano

futuro, inclui ainda o concurso Design Plus, uma confe-

detêm origem certificada e legal. “Este Acordo é um grande passo em frente na

rência internacional e um fórum de palestras. Em expo-

nossa luta contra o abate ilegal de árvores e contribuirá para o desenvolvimento

sição encontrar-se-ão múltiplos artigos que vão desde

económico e a redução da pobreza nos Camarões. O Acordo vem simultaneamen-

os polímeros, metais, cerâmica, madeira, cimento, pe-

te ao encontro das expectativas cada vez maiores dos europeus em termos da

dra e minerais até aos materiais compostos, produzi-

garantia de legalidade dos produtos de madeira”, explicou Andris Piebalgs, Comis-

dos a partir de materiais renováveis e nano-materiais.

sário Europeu responsável pelo Desenvolvimento. A proposta está a ser negociada

O galardão Design Plus, a atribuir pela Messe Frankfurt

desde 2007 e será complementada por um sistema nacional de rastreabilidade da

(entidade organizadora) e o Concelho Alemão de De-

madeira, que se encontra em desenvolvimento. Recorde-se que os Camarões são

sign, visa destacar os produtos que conjugam materiais

um dos principais exportadores de madeira da Bacia do Congo, que se trata da

inovadores, funcionalidade inteligente e design de su-

segunda maior floresta tropical do mundo. Oitenta por cento da madeira exportada

cesso. Os vencedores serão seleccionados por um júri

tem como destino a Europa. À luz do novo documento, será criado um sistema na-

que promete dar maior atenção à qualidade ecológica

cional de controlo do cumprimento da lei em matéria de produção de madeira, que

e poderão expor os seus trabalhos numa mostra espe-

contempla a matéria em todos os produtos que são vendidos para a UE, mercado

cial, a decorrer durante a feira. O programa conta com

interno e nações externas à Europa.

a Conferência ‘Material Vision’, um espaço dedicado à
troca interdisciplinar de conhecimentos e com o Fórum
Café, que oferece aos participantes palestras com informação de background sobre as inovações dos materiais expostos na feira.
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FMI SUGERE MEDIDAS
PARA DESEMPREGO
Portugal deverá ultrapassar os 600 mil desempregados já no próximo ano. A situação deverá
atingir todos os sectores. As estimativas do FMI
indicam que a taxa deverá continuar a subir até
aos 10,9 por cento. O relatório apresenta um
conjunto de recomendações que todos os países que lidam com o problema poderão seguir
para melhor enfrentar a crise. O organismo defende a adopção de medidas para eliminar a
segmentação do mercado de trabalho em dois
grupos: o dos demasiado protegidos (quadros
das empresas) e os funcionários a prazo (que
entram frequentemente no desemprego). A solução apontada consiste em “baixar a protecção
dos que têm contratos de trabalho permanente
e melhorar a protecção de quem tem contratos
temporários”. Por outro lado, o FMI considera
que é importante “implementar medidas que
facilitem a procura de emprego, o encontro de
trabalhadores com os requisitos adequados e a
mobilidade no trabalho”, aconselhando ainda a
“melhorar o acesso a estágios e educação, para apoiar a reestruturação do tecido empresarial
em curso”. O documento recomenda reformas
nos mercados de produtos, estimulando a concorrência e corrigindo os preços, de forma a
possibilitar o aumento da procura de “emprego”
e dos “salários reais”. Por fim, insiste na criação
de “subsídios ao emprego, bem desenhados,
para os grupos vulneráveis (os jovens e os desempregados de longa duração), para acelerar a
sua reintegração no mercado de trabalho”.

GOVERNO ASSEGURA QUE VERBA DO
PRODER É “SUFICIENTE”
O Ministério da Agricultura rejeita as críti-

“WE LOVE PORTUGAL” EM LONDRES

cas do CDS-PP, em relação ao corte de 80

Os promotores Portugal Brands e ASSOCIATIVE DESIGN® levaram 14 empresas nacionais da

volvimento Rural (PRODER). A entidade

fileira de decoração, construção, mobiliário e iluminação a uma das maiores feiras internacionais

governamental garante que a verba ins-

do sector, a 100% Design, em Londres. Após a participação na Tent London, durante dois anos

crita para 2011 é “suficiente”. Recorde-

consecutivos, os profissionais portugueses optaram pelo evento alternativo a esta feira e que em

se que Pedro Mota Soares, do CDS-PP,

2009 atraiu 27 mil visitantes. O certame decorreu no complexo de Earls Court, dirigido a pro-

referiu que a respectiva redução do valor

fissionais, imprensa especializada, comerciantes e arquitectos. De acordo com o responsável da

representava “um corte inadmissível”, re-

incursão nacional no evento, Ricardo Magalhães, a 100% Design “está muito focada nas marcas,

lativamente ao montante que tinha sido

nas tendências e acima de tudo no design e achamos que seria uma mais-valia para as marcas

transferido no orçamento anterior. Já fon-

portuguesas”, que adquirem “outro tipo de visibilidade”. Com o lema “We love Portugal”, estive-

te oficial do ministério adiantou à agência

ram representados no pavilhão português a Baltazar, Belaspekta, Boca do Lobo, Castro Lighting,

Lusa que “no Orçamento de Estado para

Cerne, Cravo Branco, CJC, Delightfull, Modular System, Munna, Myface, Pedroso & Osório, Piurra

2011 (OE2011) estão inscritos 110 mi-

e Renova. Até ao momento esta é a maior participação organizada pela Portugal Brands, organis-

lhões de euros, verba que o Ministério da

mo que nasceu em 2008 para auxiliar as empresas de design a promoverem-se no estrangeiro. A

Agricultura considera suficiente para ga-

feira londrina recebeu na edição de 2010 mais de 400 expositores, acolhendo pela primeira vez

rantir a execução do PRODER”, evitando

14 pavilhões nacionais. A 100% Design contou com a presença de países como França, Argen-

“qualquer desperdício”.

tina, Itália, Coreia do Sul e Espanha.

milhões de euros no Programa de Desen-
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União faz a força
Sinónimo de partilha de Know-How, de recursos (humanos e materiais) e de objectivos, a cooperação de
entidades concorrentes ou cujas actividades se complementam ganha força no panorama internacional.
A política de cluster é aplicada na indústria da madeira e do mobiliário há alguns anos, após Porter ter
radiografado a economia nacional e ter destacado as potencialidades económicas do sector. A inovação
tecnológica é ainda um dos handicaps da clusterização portuguesa, que muito tem crescido, em parte
graças ao apoio estatal. A Xylon Portugal apresenta em exclusivo os maiores casos de sucesso neste
âmbito e as teorias do maior especialista, o economista Michael Porter. Uma experiência que está
prestes a ser repetida em Angola, pela ‘mão’ dos empresários lusos.
A cooperação institucional em clusters tem si-

competem e cooperam entre si”. Já a OCDE

para o crescimento da economia (nacional ou

do aplicada como um mecanismo de resposta

(Organização para Cooperação e Desenvolvi-

regional) (OCDE, 1999). Recorde-se que o

às demandas da concorrência global, demons-

mento Económico) encara este modelo como

conceito contempla apenas a partilha geográ-

trando que os agentes envolvidos quando ac-

uma rede de produção de empresas forte-

fica e sectorial, aproveitando as vantagens do

tuam em parceria (apesar de concorrentes)

mente interdependentes – incluindo fornece-

espaço. O estudo realizado pela aimmp (As-

fornecem uma base para a promoção de

dores especializados – ligadas entre si numa

sociação das Indústrias da Madeira e Mobili-

actividades em prol do aumento da compe-

cadeia de valor acrescentado, onde se verifi-

ário de Portugal), em colaboração com a EGP

titividade. Michael Porter sugere que a com-

ca a possibilidade de albergar alianças entre

(Escola de Gestão do Porto), sustenta que, no

petitividade de uma nação não é mais do que

empresas e universidades, institutos de inves-

que concerne aos fornecedores, consórcios,

a soma da competitividade das suas empre-

tigação, serviços intensivos em conhecimen-

consultoria, investigação ou incubadoras, es-

sas. O economista define cluster (1998) como

tos, agentes de interface e clientes. O mesmo

ses serviços são interdependentes e geridos

um conjunto de “concentrações geográficas

organismo alega ainda que uma política eco-

pela empresa responsável. Apenas as entida-

de companhias interligadas, fornecedores es-

nómica orientada para os clusters contribui

des com fortes ligações aos centros tecnoló-

pecializados, provedores de serviços, empre-

para minimizar as imperfeições nos sistemas

gicos, universidades e instituições produtoras

sas em indústrias afins e instituições que lhe

de inovação, pelo que um dos maiores desa-

de conhecimento estão a desenvolver interde-

estão associadas – universidades, agências

fios que se colocam às nações consiste em

pendências que promovam a aprendizagem

públicas de certificação e standards, associa-

identificar “campeões industriais”, sectores

colectiva, a colaboração e a territorialização

ções empresariais – em áreas específicas que

e regiões, que potenciem os aspectos chave

do conhecimento e da inovação.

SISTEMAS DE INCENTIVO
Bianchi (1996) é da opinião que a competitividade das Micro e Pequenas Empresas
(MPEs) agrupadas em clusters se baseia em
três aspectos: especialização, cooperação e
flexibilidade. O autor defende que quando as
entidades que actuam sob esta política a sua
produtividade não fica limitada (apesar de pequenas), pois acedem a subcontratações para
realizarem partes do processo e serviços complementares e mantém o foco na sua especialidade. Estas tornam-se mais produtivas,
contribuindo para a melhoria do padrão de vida do país. O economista Porter sustenta que
produtividade (2003) “é o valor gerado por dia
de trabalho e por unidade de capital ou por
recursos físicos utilizados” e depende tanto da
qualidade ou das características dos produtos
como da eficiência com que são produzidos.
No caso do cluster, este factor proporciona
vantagem competitiva superior às empresas
que actuam isoladamente, pois há um acesso privilegiado a pessoas qualificadas, instituições, informações e complementaridade dos
produtos a custos mais baixos. O fortalecimen-

‘Michael Porter sugere que a competitividade
de uma nação não é mais do que a soma da competitividade
das suas empresas’

to dos clusters incrementa a capacidade inovativa das empresas, situação que, segundo
Zawislak, Ruffoni e Vieira (2002), deve ocorrer
a partir de um processo de interacção entre os
seus agentes, nomeadamente empresas, instituições e governo, pelo que é fundamental a

trodução de melhorias tecnológicas, desenvol-

1979, Porter concebeu um modelo inspiran-

difusão de conhecimentos e formação de indi-

vendo unidades de produção e estimulando o

do em cinco ‘forças’, que servem de guia para

víduos especializados. A capacidade tecnológi-

empreendedorismo qualificado em áreas com

a análise da competitividade entre indústrias.

ca e de inovação é ainda um dos handicaps da

potencial crescimento. Este plano auxiliou a

Estes factores visam auxiliar a criação de uma

indústria nacional. O Governo tem procurado

implementação de clusters de sucesso na in-

estratégia empresarial eficiente. O economista

intervir para inverter esta fragilidade, através

dústria da madeira e do mobiliário.

refere-se a essas forças como ‘micro-ambien-

dos Sistemas de Incentivos (SI), instrumentos

te’, advertindo que sempre que se verifique a

de dinamização da economia e da competiti-

TEORIA DE PORTER

mudança de uma delas há que proceder a no-

vidade internacional. No Quadro de Referência

Cluster é definido como uma concentração de

va pesquisa para avaliar o mercado. As cin-

Estratégico Nacional (QREN), os SI dividem-

empresas, detentoras de características seme-

co forças de Porter são: a rivalidade entre os

se actualmente em Sistema em Incentivos à

lhantes e que partilham o mesmo espaço físi-

concorrentes (na maioria das indústrias é o

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico;

co. Na óptica de Michael Porter, economista

principal determinante da competitividade do

Sistema de Incentivos à Qualificação e Interna-

reconhecido e perito nesta matéria, estas tor-

mercado, em que a captação de clientes con-

cionalização de Pequenas e Médias Empresas

nam-se mais eficientes por laborarem em re-

duz à rivalidade nos preços, na inovação, no

e Sistema de Incentivos à Inovação. Os três

gime de colaboração. O especialista adianta

marketing, etc.); o poder de negociação dos

programas, além de incrementar o investimen-

ainda que a nível mundial os principais clus-

clientes (também denominado de mercado de

to empresarial, visam o acréscimo de produti-

ters industriais estão associados a sectores co-

realizações, em que o cliente tem a capacidade

vidade e de competitividade das empresas e a

mo o automóvel, as tecnologias de informação,

de pressionar a empresa ao exigir mais quali-

melhoria do perfil nacional de especialização,

o turismo, o audiovisual, os transportes, a agri-

dade por um preço inferior); poder de nego-

apoiando planos de aposta em actividades de

cultura ou pesca, a logística, entre outras. São

ciação dos fornecedores (descrito ainda como

produção de bens e serviços transaccionáveis

casos de sucesso o Silicon Valley (Califórnia,

mercado de insumos, em que os fornecedores

ou internacionalizáveis. Os SI promovem a ino-

EUA), que concentra empresas de tecnologia

de matérias-primas e serviços podem exercer

vação do tecido empresarial, nomeadamente

(micro-electrónica, tecnologias da informa-

o seu poder ao recusar-se a trabalhar com a

na sua progressão na cadeia de valor, na in-

ção e biotecnologia) e o Kista, na Suécia. Em

empresa ou cobrar preços exorbitantes); ame-
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aça de entrada de novos concorrentes (podem

verificou a aplicação de uma política de clus-

destacava o cluster da madeira e do mobiliá-

ameaçar a rentabilidade da empresa, mas se

ters. A questão foi retomada em 2001, pelo

rio (serrações, painéis, carpintaria e mobiliário

existirem barreiras de entrada – patentes ou

programa PROINOV, que abordou o conceito

de madeira) como importante agente económi-

direitos, o concorrente não conseguirá ‘roubar’

de mega cluster. A intervenção do plano as-

co. Na altura, englobava cinco mil empresas

os melhores clientes, ficando com os piores)

sentava numa lógica de subida na cadeia de

e 54.500 postos de trabalho. Embora imber-

e ameaça de produtos substitutos (bens ou

valor, identificando a área da madeira e cortiça

be, a política de cluster tem-se desenvolvido

serviços que desempenham funções equiva-

como um dos clusters a explorar. Aliás, uma

ao longo dos últimos anos. A aimmp tem-se

lentes ou parecidas podem limitar os lucros).

das características estruturais da economia

associado a alguns projectos, como é o ca-

No caso português, Porter analisou em 1994

portuguesa reside na fraca clusterização das

so da APEIEMP (Pólo de Excelência e Inova-

a competitividade da economia nacional, num

actividades, embora existam alguns sectores e

ção das Empresas de Mobiliário), que venceu

estudo encomendado pelo então primeiro-mi-

grupos de empresas presentes nas múltiplas

em 2009 a candidatura para a criação de um

nistro Cavaco Silva. Nessa altura, o especia-

actividades de clusters.

cluster do mobiliário, um “pólo de excelência

lista definiu a indústria da madeira, papel e
cortiça como áreas prioritárias que apresentavam crescimento. Na ocasião, o sector apresentava 8,7 por cento das exportações lusas e
o cluster florestal encontrava-se “num momento crucial”. As serrações detinham um papel
fundamental e assistia-se a uma concentração
excessiva de produtos de baixo valor acrescentado. O professor norte-americano propôs a
criação de um mercado de informação sobre a
madeira, que fornecesse dados transparentes
aos compradores. O estudo identificou clusters desenvolvidos e geograficamente concen-

e inovação”, aprovado pelos ministros da Eco-

‘A aimmp tem-se associado
a alguns projectos,
como é o caso da APEIEMP
(Pólo de Excelência
e Inovação das Empresas
de Mobiliário), que venceu
em 2009 a candidatura
para a criação de um cluster
do mobiliário, um “pólo
de excelência e inovação”’

trados (cortiça, calçado, pedras ornamentais e

nomia e Inovação, do Ambiente, Ordenamento
do Território e Desenvolvimento Regional e da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O organismo, orçado em 114 milhões de euros,
conta com cinco parceiros, que se assumem
como sócios fundadores (aimmp, associações
empresariais de Paços de Ferreira e Paredes,
Associação Portuguesa do Comércio Mobiliário e Associação Portuguesa das Indústrias de
Mobiliário e Afins). Pressupõe a concretização
de 34 projectos e visa criar uma estrutura de
apoio que “facilite e promova o desenvolvimento” das entidades do sector.

moldes) e alguns a desenvolver (florestais, têx-

A criação da associação dá origem ao Clus-

teis, vestuário e mobiliário). Porém, a maioria

MOBILIÁRIO NACIONAL

ter do Mobiliário de Portugal que resultou, se-

deparava-se com vulnerabilidades, nomeada-

A importância da madeira, floresta e mobiliá-

gundo o seu director geral, Joaquim Pinto, de

mente na ausência de indústrias relacionadas

rio, enquanto Pólos de Competitividade e Tec-

um “forcing das autoridades no sentido de co-

e de suporte. Apesar de terem sido criados

nologia prioritários, foi realçada já em 2008

locar os agentes do sector a falar a uma só

grupos de trabalho para estes sectores, não se

pelo ministério da Economia e Inovação, que

voz”. “Até Janeiro de 2010 funcionou com ba-

tados (financeiros, tecnológicos, produtivos e
humanos) ‘obrigam-nas’ a recorrer a parcerias
com outras actividades complementares, pelo que a centralização no mesmo local e de
meios traz inúmeras vantagens. O especialista
prossegue, explicando que os clusters podem
melhorar a competitividade industrial através da estimulação de criação de novas empresas, incremento da inovação e fomento da
produtividade das entidades que compõem o
agrupamento. A difusão, transferência e complementaridade tecnológica, a partilha de riscos, a entrada em novos mercados e o acesso
a canais de distribuição estabelecidos são algumas das motivações apontadas por Porter.
Há que ter ainda em conta a redução nos custos de produção e desenvolvimento, o envolvimento de diferentes experiências no processo,
a ultrapassagem de barreiras legais e a aceleração na introdução de novos produtos. Toda-

‘Na perspectiva de Porter, os clusters têm evoluído
com sucesso no domínio das Pequenas e Médias Empresas,
em que os recursos limitados (financeiros, tecnológicos,
produtivos e humanos) ‘obrigam-nas’ a recorrer
a parcerias com outras actividades complementares’

via, nem tudo são regalias. Há um conjunto de
dificuldades que podem constituir um entrave
à criação de clusters, nomeadamente ao nível
da necessidade de infra-estruturas que assegurem uma aprendizagem comum e partilha
de informação/ conhecimento, de mecanismos
legais que contemplem os direitos de propriedade intelectual (ou direito a dividendos) e de
garantia de ambiente de confiança.

se na boa vontade das associações do sector,

CLUSTER INDUSTRIAL

que naturalmente não tinham tempo para se

O número de empresas que optam por coo-

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

dedicar ao projecto a tempo inteiro. No início

perar entre si tem proliferado mundialmente,

Política amadurecida em muitos países euro-

do ano, foi formada uma equipa técnica para

focalizando diversificadas áreas de negócio. As

peus, a aplicação de clusters está normalmente

que o projecto comece a rolar de forma mais

razões subjacentes à formação de um cluster

associada a sectores científicos e tecnológicos,

eficiente”, avança. O primeiro passo da enti-

foram classificadas por Michael Porter, no li-

industriais e de fomento do desenvolvimento

dade foi a apresentação da marca Cria.P, que

vro Competitive Advantages of Nations (‘As

regional. Em múltiplas regiões são encarados

se destina a associar o país e as criações ao

vantagens competitivas das nações’) e di-

como um mecanismo determinante para in-

“design, inovação, qualidade e distinção”, co-

videm-se em dois grupos: a necessidade de

crementar a competitividade, particularmente

locando no patamar do mobiliário italiano. Este

obter maior flexibilidade e a procura de uma

a nível regional. De acordo com o estudo de

cluster vai dinamizar três projectos âncora. Pa-

maior eficiência na satisfação de uma opor-

Christian Ketels, Global Competitiveness Re-

ra este ano, encontra-se em execução o Centro

tunidade temporária. A colaboração processa-

port (2002/2003), a Finlândia tem uma posi-

Avançado de Design e o Centro Tecnológico de

se de duas formas. A cooperação horizontal

ção de liderança nos rankings mundiais, sendo

Mobiliário. Em 2011, terá início a promoção

envolve, por norma, acordos de longo prazo

que nos últimos 20 anos sofreu profundas al-

da Cria.P, que envolve dez milhões de euros.

entre agentes do mesmo sector, originando as

terações, pelo que os pólos tecnológicos foram

A marca é a base da actuação do cluster. Ali-

chamadas “alianças estratégicas”. Já a verti-

os que mais contribuíram para a dinâmica de

ás, a partilha de informação, recursos e meios

cal respeita a diferentes entidades da cadeia

clusterização. Os mais significativos em termos

contribui para a satisfação das necessidades

de disposição, nomeadamente fornecedo-

de presença internacional encontram-se na fi-

do sector, propiciando o seu crescimento sus-

res, fabricantes, distribuidores e clientes. Na

leira florestal e das comunicações, seguindo-se

tentado, tendo por base a inovação, o design,

perspectiva de Porter, os clusters têm evoluí-

a indústria naval, energia e minas e metalurgia

a qualificação dos recursos humanos e a inter-

do com sucesso no domínio das Pequenas e

(todos dependentes da engenharia mecânica

nacionalização.

Médias Empresas, em que os recursos limi-

para a dinâmica).
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FALTA ESPÍRITO
DE MISSÃO NO
ASSOCIATIVISMO
NACIONAL
POR VASCO TEIXEIRA PEDRO, COMISSÃO EXECUTIVA DA AIMMP

Estão registadas em Portugal cerca de 760

marcado por uma profunda crise financeira e

associações empresariais. O número não é

económica que exige de todos união e con-

só um exagero face a um país tão peque-

certação de estratégias.

no como o nosso, mas também descabido
se tivermos em consideração que muitas de-

Por isso também foi com muito bons olhos

las concorrem entre si. Ora esta lógica vai

que a aimmp viu nascer recentemente a CIP

completamente contra o próprio propósito da

– Confederação Empresarial de Portugal, fru-

existência de uma associação: ganhar capa-

to da fusão da AEP, AIP e CIP. Aliás, enquan-

cidade para defender os legítimos interesses

to membros da Direcção da CIP, desde o

dos seus associados e de exercer influência

início que pugnamos por este movimento.

junto do Governo.
Seguindo o mesmo trilho, concretizámos, no
Ao nível da Fileira de Madeira e Mobiliário

último mês, um projecto de fusão com a As-

constata-se a existência de associações re-

sociação dos Fabricantes de Colchões (AFAC)

gionais, cuja vocação é a de representar os

e a Associação de Industriais de Madeira do

nível das bases do movimento associativo.

interesses socioeconómicos de uma determi-

Centro (AIMC). Tratou-se de uma fusão por

Isto é, pretende-se que esta reestruturação

nada região, que acabam por esbarrar com o

incorporação destas duas organizações na

consiga influenciar, por arrasto, todo o movi-

desenvolvimento de acções da competência

aimmp, considerando que em causa estavam

mento associativo, levando à constituição de

das confederações ou associações sectoriais.

entidades referentes à mesma fileira de va-

outro processo de união, mais concretamen-

Verifica-se, também, por parte daquelas as-

lor, norteadas por iguais princípios de acção

te de confederações ao nível dos diferentes

sociações, o desenvolvimento de projectos

e de defesa dos legítimos interesses das suas

sectores.

no âmbito do QREN que competiria às orga-

associadas. Isto é, era hora de acabar com

nizações sectoriais. Há, portanto, uma gran-

tanta dispersão de esforços e de encetar uma

Portanto, é certo que já estamos a assistir

de confusão sobre a missão que cabe a cada

actuação convergente, a realizar-se de forma

a uma mudança de paradigma, mas o cami-

uma das tipologias de associações.

plena e sistemática.

nho a percorrer ainda é longo. Continuamos

É por isso que a Associação das Indústrias

Contudo, em qualquer um dos processos

movidas por interesses de ordem não secto-

de Madeira e Mobiliário de Portugal (aimmp)

mencionados, estamos a referir-nos a uma

rial mas sim pessoais ou outros, o que conti-

há muito que defende a necessidade de, em

reestruturação que parte das hierarquias as-

nua a dificultar estes processos de união das

Portugal, proceder-se a uma reestruturação

sociativas. Há, pois, um longo caminho a per-

associações.

do movimento associativo, nomeadamente

correr ainda. Estamos a construir o telhado,

através de confederações, seguindo as nos-

mas é importante que haja união nas bases

Ao movimento associativo falta disciplina,

sas congéneres europeias. Só em coopera-

e, essencialmente, uma relação de confiança

responsabilidade, espírito de missão. Só com

ção e congregação em torno de projectos e

que se tem de estreitar entre os parceiros en-

isto é que conseguiremos capacidade de ne-

iniciativas comuns é que se ganham condi-

volvidos. Portanto, para além do aspecto for-

gociação das grandes linhas de orientação

ções favoráveis para a defesa de um sector

mal da fusão, que é relativamente simples,

estratégica de apoio ao desenvolvimento em-

de actividade. Sobretudo no actual contexto,

importa haver uma maior coordenação ao

presarial do nosso país.

a constatar que há muitas pessoas a serem

economia&gestão

XYLON PORTUGAL | 21

focus

22
22 | XYLON PORTUGAL

“Lobbys são
fundamentais
numa economia
moderna”

DIREITOS RESERVADOS

“As empresas têm muitas vantagens em unir-se”. António Saraiva, presidente da nova Confederação
Empresarial de Portugal, não duvida que existem múltiplos benefícios para o associativismo em prol
de um objectivo comum. Crítico e franco, encara os ‘lobbys’ como positivos para pressionar o Estado
e essenciais na actual economia. Numa entrevista à Xylon Portugal, o responsável fala dos problemas
das empresas no acesso ao crédito, às matérias-primas e no nemátodo da madeira e aponta soluções
válidas, deixando algumas farpas à incorrecta gestão dos vários sectores.

SECTOR DA MADEIRA

“Associativismo fortalece
interesses comuns”

Que análise faz do actual estado da Indústria da Fileira da Madeira e do Mobiliário?
Considero que é uma fileira importante, dinâmica, que se soube adaptar e que
está atenta aos novos tempos. A recente
fusão da AFAC (Associação dos Fabricantes de Colchões) e da AIMC (Associação de Industriais de Madeira do Centro)
na aimmp (Associação das Indústrias de
Madeira e Mobiliário de Portugal) demonstra isso mesmo.
Quais as principais dificuldades com
que se deparam?
As fileiras da madeira e do mobiliário padecem, com toda a certeza, dos mesmos
problemas dos restantes sectores da economia portuguesa: dificuldades na obtenção de crédito, concorrência externa
com práticas desiguais, enquadramento empresarial desfavorável e quebra da
procura. Em termos específicos, sei que
as maiores dificuldades dizem respeito,
nomeadamente, à falta de matéria-prima
e ao nemátodo da madeira de pinho. São
questões importantes que têm vindo a
ser encaradas com realismo e frontalidade por 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?
Acima de tudo, tornar as empresas mais
competitivas, inovando, contribuindo para a formação dos recursos humanos de
que necessita e reduzindo custos. Isso
permitir-lhes-á enfrentar a concorrência
e, dessa forma, imporem-se no mercado
quer nacional quer externo.
A madeira e o mobiliário são importantes agentes na dinamização da balança
comercial nacional. O Estado deveria
apoiar mais estes sectores?
A madeira e o mobiliário fazem parte do
sector dos bens transaccionáveis, o qual
não tem sido apoiado da forma mais eficiente nos últimos anos e o resultado está à vista.

O que falta a estas empresas para se
tornarem mais competitivas nos mercados internacionais?
Falta-lhes fundamentalmente condições
que lhes permitam enfrentar a concorrência. Os condicionalismos que as empresas portuguesas suportam (como a baixa
produtividade do trabalho ou o não funcionamento dos tribunais, por exemplo)
conduzem a fragilidades que acabam por
limitar a sua capacidade concorrencial.
Basta apostar numa maior inovação e
desenvolvimento tecnológico?
São condições necessárias, mas não suficientes. O problema é mais profundo. É
preciso ir muito mais longe.
Quais as mais-valias das associações
para o empresariado desta indústria?
As empresas têm muitas vantagens em
unir-se em torno de um projecto comum.
Apesar de serem concorrentes, estas possuem problemas comuns para os quais é
mais fácil encontrar soluções em conjunto. Também é preferível ter uma voz única que as represente.

“Os sectores da madeira e do mobiliário
padecem de dificuldades na obtenção de crédito,
de concorrência externa com práticas desiguais,
de enquadramento empresarial desfavorável
e de quebra da procura,
bem como de falta de matéria-prima
e do nemátodo da madeira de pinho”
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E essas dificuldades são transversais a
todo o tecido económico português. As
entidades de menor dimensão têm sido
alvo de alguma atenção, nomeadamente
com a criação das linhas de crédito PME
Investe mas, como seria de esperar, nem
todas têm acesso a estas linhas.

O associativismo tem um peso económico significativo? É responsável por
contribuir para o PIB e influencia a balança comercial destas empresas?
Claro que sim. O associativismo fortalece
os interesses comuns, potencia a obtenção de informação relevante, assim como
o contacto com outros mercados (nomeadamente pela participação em feiras no
estrangeiro) e a expansão dos negócios.

Voltando à actual conjuntura económica, como é que as empresas podem
preparar-se para enfrentar as dificuldades?
Os empresários, apesar do contexto desfavorável, têm de reagir, têm de saber
encontrar oportunidades. As empresas
devem aperfeiçoar a sua organização
e não perder de vista as exigências do
mercado e o comportamento da concorrência. É aqui que a inovação tem uma
importância fulcral.

Quem fica mais favorecido com o associativismo?
Por princípio, todos: as empresas e, também, o próprio país. O associativismo
promove a união de esforços, o acesso
mais fácil à informação, a nível nacional
e internacional. A actividade de lobby é
fundamental numa economia moderna.
O associativismo é uma das mais evoluídas formas de expressão da vitalidade da
sociedade civil.

INDÚSTRIA NACIONAL

“Empresários têm de saber
encontrar oportunidades”

Actualmente, quais os desafios das empresas, numa era de globalização e de
crise económica/ financeira?
O principal desafio é serem competitivas
e conseguirem manter-se e impor-se nos
mercados. Num ambiente de feroz concorrência e de diminuição da procura, as
dificuldades são, naturalmente, muitas.
Têm que ser capazes de se reorganizarem,
produzirem bens ou serviços transaccionáveis no mundo global, internacionalizando a sua actividade com critérios de
rigor, qualidade, inovação e excelência
dos seus produtos, que lhes permita serem distintos quando comparados com
os dos seus concorrentes.
Quais as principais dificuldades que
enfrentam?
A dificuldade e o custo do acesso ao financiamento, o aumento de todo o tipo
de taxas, a concorrência, a diminuição da

procura e um enquadramento empresarial desadequado são, talvez, os maiores
constrangimentos que as empresas enfrentam. É urgente melhorar o ambiente
em que estas operam. Os custos de contexto, como por exemplo o funcionamento da justiça, levam a que se desperdicem
recursos e se desvie a atenção do que realmente importa: responder ao mercado.
As medidas de apoio em vigor são adequadas às reais necessidades?
São, talvez, as possíveis. Mas julgo que se
poderia ir um pouco mais longe. Com benefício de todos.
Grande parte dos apoios e linhas de
crédito são repartidos pelas grandes
estruturas. Essas verbas chegam às
Micro, Pequenas e Médias Empresas?
As empresas enfrentam grandes obstáculos na obtenção de crédito, é sabido.

Que sectores da economia portuguesa
estão subestimados e que podem e devem ser explorados?
Qualquer empresário sabe que numa época de crise há sempre oportunidades para
explorar: fecha-se uma porta mas abre-se
uma janela. É preciso que se promova a reabilitação urbana, que se olhe para o mar
e se considere o mesmo como um novo
cluster. As novas tecnologias de informação bem como as novas energias são actividades com elevado potencial, nos quais
existem excelentes oportunidades.
Como aumentar a capacidade exportadora, diminuindo as importações e o
endividamento externo?
Nos últimos anos, tem-se dado mais
atenção ao sector dos bens não transaccionáveis que ao sector dos bens transaccionáveis. É necessário inverter este
estado de coisas. Para aumentar as exportações e diminuir as importações é preciso competitividade. E como se aumenta a
competitividade? Com a melhoria da produtividade, com a redução dos custos de
contexto, isto é, com um enquadramento
empresarial mais favorável ao empreendedor. Quanto ao endividamento externo,
a sua resolução passa pelo aumento da
poupança das famílias (o que se torna difícil num quadro de aumento da carga fiscal), pelo aumento do auto-financiamento
das empresas e pela redução das necessidades de financiamento do Estado.

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?
Naturalmente que sim. Os empresários
também devem apostar na aprendizagem
ao longo da vida, não terem a presunção
de que tudo sabem. A competitividade
das empresas também passa por os empresários adquirirem novos conhecimentos, por os consolidarem e os aplicarem
nas suas empresas.
Defende uma maior flexibilidade laboral. A actual legislação constitui um entrave ao desenvolvimento económico?
A rigidez da legislação laboral portuguesa tem sido inúmeras vezes referida por
insuspeitas organizações internacionais.
Não somos só nós a chamar a atenção
para esse constrangimento. O desenvolvimento económico passa, necessariamente, por uma maior flexibilidade da
legislação laboral. Mas, por agora, consideramos que na negociação das convenções colectivas devem ser tidas em conta
todas as potencialidades do Código do
Trabalho que está em vigor.
A Confederação Empresarial anunciou
recentemente que pretende criar uma
plataforma contra os abusos das grandes cadeias alimentares. O que motivou esta acção e qual o seu objectivo?
No início de Outubro de 2010, a Autoridade da Concorrência divulgou o Relatório
Final sobre Relações Comerciais entre a
Distribuição Alimentar e os seus Fornecedores. Este documento reconhece o
que há muito dizemos: a existência de relações de poder pouco saudável entre a
Produção e a Distribuição, que provocam
um desequilíbrio favorável à Distribuição, através da imposição unilateral de
condições, de descontos e outras contrapartidas, de penalizações e prazos de pagamento. Neste Relatório é recomendada
a criação de uma Comissão, com mandato para a elaboração e apresentação de
propostas de regulamentação, em que se
sugere a participação da CIP. A CIP está
disponível para que se encontre um caminho de melhoria desta situação, pelo
que fará tudo o que estiver ao seu alcance para atingir esse objectivo.

“É preciso
que se promova
a reabilitação urbana,
que se olhe para o mar
e se considere o mesmo
como um novo cluster.
As novas tecnologias
de informação
bem como
as novas energias
são actividades
com elevado potencial”

Manifestou-se contra a redução dos benefícios fiscais. Teme uma maior perda
de competitividade?
A redução de benefícios fiscais provoca o
aumento de custos e consequente perda
de competitividade. Julgo que a conjuntura actual requer que não se esqueça o
papel que as empresas desempenham na
sociedade.

OE 2011

“Racionalização”,
“eficiência” e
“internacionalização”
Num momento em que se discute as medidas propostas pelo novo Orçamento
de Estado, que análise faz do projecto?
Portugal está numa encruzilhada; são precisas medidas urgentes e, infelizmente,
penosas. O conteúdo da proposta de Orçamento do Estado é uma resposta, mas
não a desejável, pois contrai a economia
e não estimula o crescimento. Contudo, o
restabelecimento da credibilidade externa é imprescindível, pelo que, por mais
que nos custe, esse deve ser o principal
objectivo a atingir, por forma a assegurar

o financiamento da economia e das empresas, sem o que não haverá crescimento. As medidas propostas pelo Governo
não serão suficientes se não houver crescimento económico. O que é lamentável
é que a actual situação, que não decorre
só da crise internacional, poderia ter sido
evitada, se tivesse sido corrigida a tempo.
A CIP lançou vários avisos a esse respeito, no momento oportuno.
As medidas apresentadas são prejudiciais para a indústria portuguesa?
São prejudiciais para a economia como
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dramas pessoais terríveis que se criam.
São recursos disponíveis que se desperdiçam. Isto só se soluciona com mais e
melhores empresas. Não há outra forma.
Por isso, a CIP tem apresentado sugestões concretas para a melhoria do enquadramento da actividade empresarial.
O desemprego afecta cada vez mais jovens. Como inverter este cenário?
Desde logo, com mais e melhores empresas. Depois, com um melhor sistema de
educação e formação que proporcione
uma oferta de trabalho adequada às necessidades do empregador.

“Lamento o brutal aumento da carga fiscal
que está implícito [Orçamento de Estado].
Os efeitos irão ser devastadores e poderiam ser evitados
se a situação tivesse sido reconhecida e enfrentada a tempo”

um todo. Todos os agentes económicos
irão ser atingidos. São as empresas que
criam riqueza e, consequentemente, emprego. Afectar a sua competitividade e a
procura que lhes é dirigida condicionará,
inevitavelmente, estes dois factores. Aumentar impostos significa que as famílias vão ter menos rendimento disponível,
o que afectará o consumo e a poupança,
com consequências negativas na procura
de bens e serviços e menor disponibilidade de fundos no sistema financeiro para crédito. O agravamento proposto para
a taxa de IVA de alguns produtos da alimentação e bebidas é muito gravoso para as empresas deste sector e também
para os consumidores. Por outro lado, os
incentivos à recapitalização das empresas não parecem ser os suficientes.
O que pode ser feito para enfrentar a crise?
Em primeiro lugar, não desistir, enfrentar as contrariedades e acreditar que é
possível encontrar oportunidades. Em
segundo, trabalhar muito mas, sobretudo, melhor. As palavras “racionalização”,
“eficiência” e “internacionalização” têm
de ser realidades do dia-a-dia das empre-

sas. Em terceiro lugar, inovar nos produtos e serviços, mas também nos métodos,
nos procedimentos e na própria gestão.
E para gerar riqueza e postos de trabalho?
Para gerar riqueza e postos de trabalho
são necessárias empresas bem organizadas e um ambiente favorável aos negócios. Assim sendo, importa que se
reduzam os “custos de contexto” e se promova o espírito empreendedor. O Estado
deve ser “amigável” para com as empresas. É preciso haver condições para que
estas surjam, se consolidem e cresçam. O
não funcionamento da justiça é um grande entrave à vida das empresas.
2011 terá mais falências e desemprego?
Como solucionar esta situação de alarme social?
Numa situação normal, as empresas nascem e morrem com frequência. É um dado adquirido. No entanto, numa situação
conjuntural adversa como a que vivemos
e que se perspectiva, é bem possível que
as que morrem sejam em número superior às que nascem. O desemprego é uma
grande preocupação, naturalmente. São

Numa entrevista à RTP, em Janeiro,
apontou o desemprego crescente, a
produtividade/ competitividade insuficiente e as finanças públicas como os
grandes problemas da economia portuguesa. Mantém essa opinião?
O desemprego está a aumentar e vai
continuar a aumentar. A produtividade
e, consequentemente, a competitividade
continuam num limiar muito baixo, o que
não se altera no curto prazo. As finanças
públicas chegaram ao ponto que se sabe.
Nestas condições, as minhas preocupações mantêm-se, mas num patamar mais
elevado que no início do corrente ano.
O Orçamento de Estado para 2011 é a
resposta adequada para o panorama
actual?
A proposta de Orçamento é feita com o
objectivo de se alcançar o compromisso
assumido de ter um défice orçamental
de 4.6% do PIB, em 2011. A situação é de
tal forma grave que as medidas de base
são as que permitirão atingir aquele objectivo. A grande questão é: será que são
suficientes? O que lamento é o brutal aumento da carga fiscal que está implícito.
Os efeitos irão ser devastadores e poderiam ser evitados se a situação tivesse
sido reconhecida e enfrentada a tempo.
De qualquer forma, considero que ainda
existe margem de manobra para mitigar
alguns dos aspectos mais negativos da
proposta que foi entregue no Parlamento.
Tem uma opinião clara sobre os investimentos públicos, nomeadamente a linha do TGV. Na sua opinião, o Governo
deve manter a execução das grandes

infra-estruturas?
A posição da CIP é clara: não se entende
como se continua a persistir na prossecução de grandes projectos em infra-estruturas que, no nosso entendimento,
são incompatíveis com a grave situação
financeira que neste momento Portugal
atravessa. Por uma simples razão: não há
dinheiro nem possibilidade de nos endividarmos a taxas razoáveis. Os recursos
disponíveis deverão ser, prioritariamente, canalizados para o estímulo dos sectores transaccionáveis (tendo em vista o
aumento da capacidade exportadora e a
redução do peso das importações na economia), bem como para o apoio aos grupos socialmente mais débeis.

“Seremos porta-voz
das empresas,
assumindo e defendendo
os seus legítimos interesses
e formulando propostas
junto de instâncias
políticas, económicas,
sociais, culturais”

NOVA CIP

“Assumir funções
de ‘lobby’”
O que motivou a criação da nova CIP?
A Associação Empresarial de Portugal
(AEP), a Associação Industrial Portuguesa – Confederação Empresarial (AIP-CE)
e a Confederação da Indústria Portuguesa (CIP) decidiram promover a renovação desta última, denominando-a por
CIP - Confederação Empresarial de Portugal, que assume as funções de natureza
institucional, de representação e de “lobby”- que até agora eram desenvolvidos
por aquelas três entidades associativas. A
principal motivação foi a de criar de uma
estrutura forte e representativa dos interesses da economia e das empresas, na
defesa da iniciativa privada e da economia de mercado.
Quais as vantagens de incorporar a
CIP, a AEP e a AIP numa única organização?
Temos dito que este é um projecto em
que só há ganhadores: Portugal e a economia nacional, para além das empresas
portuguesas que passam a contar com
uma nova entidade associativa mais forte, independente do poder político, que
melhor defenderá os seus interesses e
que irá prestar mais e melhores serviços aos seus associados. A Confederação
Empresarial de Portugal é uma estrutura

associativa patronal de cúpula de natureza transversal, ou seja, que representa
empresas de todos os sectores e regiões
do país, com o estatuto de parceiro social,
que dedicará uma atenção muito especial
às PME, dada a sua importância no nosso
tecido empresarial.
Qual o papel que a CIP vai desempenhar no contexto empresarial e económico?
À CIP caberá representar, interna e externamente, a actividade económica nacional, contribuindo para o progresso da
economia de mercado e da iniciativa privada, apoiando as empresas de todas as
dimensões e sectores, com autonomia e
independência. Seremos porta-voz das
empresas, assumindo e defendendo os
seus legítimos interesses e formulando
propostas junto de instâncias políticas,
económicas, sociais, culturais, incluindo as organizações sindicais, a nível nacional, europeu e internacional. Seremos
também um parceiro essencial do diálogo social e um agente de mudança em
diálogo e representação da sociedade
civil, promovendo e assegurando o crescimento sustentável das empresas e da
economia portuguesa, no quadro da globalização.

Como vai funcionar o novo órgão?
A Confederação Empresarial de Portugal
passará a ser o único organismo associativo de cúpula das empresas do sector
industrial, mas representará também Associações de empresas de todos os outros
sectores de actividade, desde logo porque herdará os associados da AEP e da
AIP-CE que a ela queiram aderir. A nova Confederação terá um Conselho Geral, composto por 57 membros, dos quais
25 são Associações Sectoriais, 25 são Associações Empresariais Regionais e Câmaras de Comércio e sete são Empresas
e Individualidades, e uma Direcção, que
emana do Conselho Geral, composta por
19 membros, dos quais um é o Presidente, que é simultaneamente Presidente
do Conselho Geral. As três instituições
acordaram que no primeiro mandato
dos órgãos sociais da nova Confederação caberá à AEP indicar o Presidente
da Assembleia Geral, à AIP-CE indicar o
Presidente do Conselho Fiscal e à CIP indicar o Presidente do Conselho Geral.
Existem objectivos e uma linha de actuação. Quais são?
A nova Confederação será uma estrutura
associativa forte, independente do poder
político e com capacidade técnica para
defender mais eficazmente os interesses dos seus associados e de lhes prestar mais e melhores serviços. A actuação
da CIP será pautada pela defesa intransigente da economia de mercado e da
iniciativa privada, numa perspectiva de
justiça e responsabilidade social, representando empresas de todos os sectores
de actividade e de todas as regiões, dando especial atenção na sua actuação às
PME, potenciando redes de cooperação
com empresas de maior dimensão.
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Verdadeira
concorrência
é externa
Líder no seu segmento, a Antarte mantém-se firme no mercado nacional e
verifica crescimento apesar da crise que assola o sector. Mário Rocha, CEO da
empresa de mobiliário e decoração, acredita que os empresários ainda não estão
preparados para lidar com a quebra de consumo. Relação qualidade/preço justo,
inovação e resposta às exigências do cliente, sem descuidar o design, são os
segredos para o êxito da marca, que optou por conquistar primeiro o mercado
nacional e encontra-se actualmente na aventura da internacionalização.

Considerando as especificidades do sector
nacional, o que considera mais importante
para haver uma afirmação no mercado?
Sem dúvida que é a marca. Esta tem que ser

‘O consumidor exige uma boa qualidade
de produto associado a um bom serviço,
sem descurar o design e a sua funcionalidade’

de confiança, para que em nenhum momento
o consumidor duvide dela. Falando concretamente da Antarte, temos vencido através da
qualidade do produto e do design que aplica-

consumo e se assiste à entrada de líderes de

tendências, mas sem colocar de parte aquilo

mos no mobiliário. São esses indicadores que

mercado, como é o caso do Ikea e da Moviflor,

que o consumidor procura.

o cliente nos tem transmitido, que devemos

que assumem igualmente um papel importan-

continuar a apostar para que o futuro da em-

te. Não tenho dúvidas de que crescemos e nos

É da opinião que o sector está preparado pa-

presa seja um sucesso.

afirmamos como marca ao conseguir a con-

ra analisar o mercado e fazer a adaptação

fiança dos clientes.

que a Antarte fez?

Como se cria uma marca de êxito? Actual-

Penso que o sector está preparado, o que mais

mente, a marca é indispensável para qual-

Abordou a questão do crescimento. Qual a

me preocupa é se os empresários têm ou não

quer empresa. Acha que o sector tem

política e as metas da empresa para alcan-

conhecimento daquilo que o mercado necessi-

consciência disso?

çar a liderança de mercado, quando já se ve-

ta. Acho que ainda não têm.

O sector são os empresários e estes têm polí-

rifica uma fidelização de 42 por cento dos

ticas por vezes diferentes para cada empresa.

consumidores finais?

O que é que lhes falta: visão global de mer-

No nosso caso, cedo percebemos que tínha-

A nossa política consiste em ouvir com aten-

cado ou de especificidades face ao consumi-

mos que criar uma marca forte e que tal não

ção o cliente, especialmente as pessoas que

dor e tipologia de produto?

seria possível sem conquistar a confiança dos

trabalham directamente com o consumidor,

Pode não lhes faltar nada, podem ter optado

consumidores. Hoje temos uma fidelização de

neste caso aqueles que estão nas lojas. Para

por outros mercados diferentes. A Antarte nun-

clientes na ordem dos 42 por cento, o que tem

tal, elaboramos inquéritos constantes aos con-

ca coloca de parte o mercado internacional,

permitido que consigamos continuar a crescer

sumidores que vão escolher a Antarte como

mas quis afirmar-se internamente como líder no

num mercado tão difícil como o português,

marca para decorar o seu espaço e, median-

seu segmento, o que não foi tarefa fácil. Temos

ou seja, se esses clientes não voltassem seria

te os resultados, vamo-nos ajustando às suas

vindo a conseguir concretizar esse objectivo,

de certeza um factor negativo, especialmente

necessidades. O design é fundamental, temos

mas para tal tivemos necessidade de perceber

numa altura em que o sector está a cair no

uma grande preocupação em acompanhar as

exactamente aquilo que o cliente precisava.

“O que mais
me preocupa
é se os empresários
têm ou não
conhecimento daquilo
que o mercado
necessita”

Como caracteriza o consumidor português?

máximo de qualidade e um serviço bom por

sector já enfrenta?

O nosso cliente é exigente, concentra-se 80 a

um preço justo.

Penso que se não tiverem esses objectivos
não conseguem sobreviver como empresários.

90 por cento na classe AA e AB e é um consumidor que sabe muito bem aquilo que quer,

Como encara a concorrência?

Como empresas não conseguem estar neste

ou seja, pretende acima de tudo um bom ser-

O Ikea e a Moviflor são líderes em números

momento num mercado tão difícil como o nos-

viço, bem como uma boa qualidade de produ-

de venda, mas não são nossos concorrentes.

so, quer seja a vender para Portugal ou para

to, sem nunca colocar de parte o design e a

Curiosamente, desde que o Ikea entrou no pa-

o mercado externo. Este último também é exi-

sua funcionalidade. São factores que por vezes

ís, temos vindo a crescer, pelo que não nos

gente e os empresários têm consciência disso

dificultam a actuação da marca, pois é neces-

afectou minimamente. Servimos um tipo de

e de que só conseguirão vencer com uma rela-

sário ver a tendência, avançar para estes pro-

cliente que procura um serviço completo, que

ção qualidade/preço muito boa e nunca abdi-

dutos, mas nunca colocando de parte aquilo

não quer apenas um produto, deseja acima de

cando do design do produto.

que o cliente deseja. Temos conseguido vencer

tudo um serviço e quer ter a certeza de que

especialmente pelo facto de termos um servi-

a marca não só o serve bem, como se tiver

Qualidades que fazem com que a Antarte,

ço personalizado, não apenas no atendimen-

problemas vai continuar a assisti-lo. Há essa

apesar da crise, continue a crescer…

to nas lojas ou no projecto de decoração que

garantia.

Sem dúvida. Este ano estamos com um crescimento em relação a

apresentamos ao consumidor, mas também

2009 na ordem dos

na entrega e montagem do produto. Todos os
nossos colaboradores que fazem a distribuição
são quadros da empresa, que têm formação
específica para servirem bem o cliente. O nosso posicionamento no mercado depende claramente dessas mais-valias.
O vosso mercado-alvo é exclusivamente

‘O mercado externo é exigente
e os empresários sabem
que só conseguirão vencer
com uma relação qualidade/preço
muito boa e nunca abdicando
do design do produto’

27 por cento, o que
consideramos positivo. Porém, só alcançamos este número
porque há três anos
percebemos que cada pormenor era um
passo importante e

aquele que referiu?

cada cliente era um

É o nosso segmento de mercado a clientes. Os
consumidores da Antarte não são os mesmos

Face à concorrência e à crise, são esses os

caso de estudo. Tivemos que perceber muito

da Moviflor ou do Ikea. Dificilmente vão aos

valores que todos os empresários devem ofe-

bem como é que devíamos conseguir cada vez

dois lados. O nosso cliente é rigoroso, quer o

recer para combater as dificuldades que o

mais clientes e tem dado frutos.
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‘Este ano
estamos com um
crescimento em
relação a 2009
na ordem dos 27
por cento porque
há três anos
percebemos
que cada pormenor
era um passo
importante e cada
cliente era um
caso de estudo’
Todos os clientes da Antarte recebem um telefonema do serviço pós-venda, para obter a
sua opinião e conhecer o que pode necessitar
mais. Foi esse o nosso grande investimento.
Investimos em pessoas capazes e preocupamo-nos muito com o serviço.
Há um gabinete dedicado a esta matéria?
O gabinete de inovação existe há nove anos
e é fundamental. Quando o mercado se tornou mais difícil, sentiu-se a obrigação de analisar ponto por ponto. Para nós, um pormenor
ou uma observação de um cliente deve ser
estudada, já que o sucesso da empresa depende dos consumidores. Percebemos que
as grandes séries que fabricávamos há três/
quatro anos tiveram que se transformar em séries mais reduzidas, de forma a servir o cliente
mais à medida. Esta foi a forma que encontrámos para continuar a aumentar não só o
volume de negócios, mas também o número
de postos de trabalho. Temos conseguido vencer a crise e acreditamos que este é o modelo
correcto. As grandes séries deverão ficar para
países como a Índia ou a China, onde a mãode-obra é muito mais barata que a nossa e que
Uma dessas medidas diz respeito à aposta

concorrentes, pois têm uma dinâmica de ino-

já se encontram bem equipados, com tecnolo-

na inovação. Qual o seu peso nas empresas

vação muito forte, o que pode ser realmente

gia de ponta.

actuais?

uma verdadeira ameaça para empresas co-

Hoje, com a conjuntura que encontramos, se

mo a Antarte. É esse o cuidado que temos

Hoje em dia também se fala muito em res-

não formos inovadores não conseguimos ven-

vindo a ter.

ponsabilidade social. Como interpretam esta

cer. Temos que estar constantemente a ino-

área, considerada relevante para o sector?

var, o cliente e o mercado assim o exigem. Se

Na prática, o que foi feito dentro da vossa es-

Temos consciência da importância de uma

não o fizermos, os concorrentes fazem. Neste

trutura para desenvolver esta área de I&D?

empresa como a Antarte e o papel que tem na

aspecto, não podemos encarar os empresá-

Há dois ou três anos, começamos a fazer aná-

responsabilidade social. Somos sócios da as-

rios portugueses como concorrentes, deve-

lise de indicadores uma ou mais vezes por

sociação EPIS – Empresários para a Inclusão

mos olhar para as empresas de uma forma

semana. É importante perceber como se en-

Social -, somos uma das 40 empresas asso-

global, quer sejam italianas, espanholas ou

contra a empresa, como o cliente está a ser

ciadas, pois uma das nossas grandes preocu-

alemãs, porque esses sim são os verdadeiros

servido, qual o seu grau de satisfação, etc.

pações é a formação da nossa sociedade e a

‘Há duas formas de
internacionalizar o sector:
trabalhar para outras marcas
ou ser a nossa própria
marca a implementar-se
no mercado externo, o
que é bem mais difícil’

60 SEGUNDOS
EPIS tem esse papel, já que recruta crianças e

povos: fomos os descobridores, estamos um

adolescentes que não estão a cumprir o ensi-

pouco por todo o mundo e através da comuni-

no obrigatório.

dade portuguesa é muito mais fácil implementarmo-nos como marca nesses países. É o que

Tendo em conta o vosso exemplo, qual o me-

tem vindo a acontecer.

lhor caminho para uma internacionalização
sustentável?

Como é feita a escolha dos mercados?

Na minha óptica, há duas formas de interna-

Quando falamos em internacionalização infe-

cionalizar o sector: trabalhar para outras mar-

lizmente não temos muita oportunidade para

cas, ou seja, fabricar o produto para grandes

escolher, nem temos critérios. Claro que de-

marcas sustentadas no mercado, em que te-

vemos ter o cuidado de que os nossos fran-

mos exemplos nesta região de empresas que o

chisados respeitem os critérios da marca. No

fazem com sucesso e qualidade; ou ser a nos-

entanto, no nosso sector é muito mais fácil vin-

sa própria marca a implementar-se no merca-

garmos em mercados emergentes como Mo-

do externo, o que é bem mais difícil. A Antarte

çambique ou Angola ou até mesmo África do

decidiu que ia promover a marca no mercado,

sul, do que em mercados como o francês ou

através de uma rede de franchisados. Temos

espanhol, que são mais maduros. No caso do

alcançado alguns mercados e estamos neste

Brasil, coloca-se a dificuldade proveniente da

momento a fazer experiências na França e na

taxa de imposto na alfândega.

O que é necessário para
ser um empresário de
sucesso?
Coragem,
empreendedorismo,
atitude, profissionalismo
Uma marca?
Louis Vuitton e Microsoft
Um empresário de
sucesso?
Bill Gates e Rui Nabeiro
Uma missão a cumprir?
A Antarte nos cinco
continentes como uma
referência mundial

Alemanha, pelo período de um ano, através de
pequenos ‘corners’. Estamos na África do Sul e
em Luanda (Angola) com lojas próprias e com
um ‘corner’ nos EUA, em Washington.
O risco é grande…
É maior e mais difícil. No entanto, de acordo
com a nossa experiência, os portugueses têm
uma grande vantagem em relação a outros

‘Não podemos encarar os empresários
portugueses como concorrentes, devemos olhar
para as empresas de uma forma global, quer
sejam italianas, espanholas ou alemãs, porque
esses sim são os verdadeiros concorrentes’
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ALARGAR
HORIZONTES
Sem prejudicar a permanência nos mercados da União Europeia,
Portugal aposta em novas formas de internacionalização. Que o diga
a fileira da madeira e do mobiliário que, desde 2008, tem vindo a
actuar nos mercados emergentes, procurando um posicionamento
sustentado em países cuja procura cresceu e continuará a aumentar
de forma galopante ao longo dos próximos anos.

O SECTOR EM NÚMEROS

4%

14%

DO PIB NACIONAL

DO PIB INDUSTRIAL

9%

11%

DO EMPREGO INDUSTRIAL

DAS EXPORTAÇÕES NACIONAIS

5.000

50.000

EMPRESAS

TRABALHADORES DIRECTOS

2 mil milhões
DE EUROS DE VOLUME DE VENDAS
A Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (aimmp) foi a responsável
pelo desenvolvimento do projecto Interwood,
que auxilia as empresas (que querem entrar
ou já estão no exterior, mas sem os sucessos desejados) a estudar o mercado interna-

1,1 mil milhões
DE EUROS DE EXPORTAÇÃO

300 milhões
DE EUROS DE BALANÇA COMERCIAL POSITIVA

cional e a definir uma estratégia de marketing
para ingressar em países com necessidades
e consumidores específicos. O plano define
dez passos a percorrer rumo ao êxito: definição do mercado-alvo, inscrição e escolha das

tivo primordial da aimmp consiste em “trans-

trariando a política de internacionalizar que se

empresas, mini-diagnóstico às entidades inte-

formar o grau de 20% de incerteza de êxito

resume à actuação em feiras de forma subsi-

ressadas; missões aos mercados; estudos de

com que actualmente se vai a feiras em 80%

diada, Fernando Rolin, presidente da aimmp,

mercado; workshops sobre como participar

de certeza”. Neste contexto, a actuação em

esclareceu na ocasião que entendia que “a par-

em feiras; participação nos referidos certames

certames apresenta-se como uma das fases

ticipação isolada das empresas nesse género

e outros eventos; follow-up e workshops de re-

do processo, pelo que deve ser integrada no

de eventos não é uma prática que lhes permita

flexão; visita dos compradores de referência a

plano de marketing e de comunicação de cada

desenvolver, de uma forma consolidada, a sua

Portugal e, por último, análise de sustentação.

entidade (que terá como ponto de partida to-

internacionalização”. “Expor numa feira é ape-

Conheça nesta edição da Xylon Portugal quais

das as feiras que vão ocorrer nos dois anos se-

nas uma das etapas daquele processo”, adver-

as vantagens do projecto e da linha de actua-

guintes). Entre 2008 e 2009, participaram no

tiu. O financiamento do QREN é importante,

ção desencadeada.

INTERWOOD
Lançado em 2008, o Interwood é o projecto
criado pela aimmp para incentivar a internacionalização das indústrias. Dirigido a todas
as empresas que pretendem apostar nos mercados estrangeiros, a sua mais-valia está na
preparação dos empresários para entrarem
nos novos circuitos comerciais. O programa

‘O Interwood
tem privilegiado economias
emergentes, cujas previsões
indicam que a procura
aumente “fortemente”
nos anos seguintes,
sem descartar o “mercado
natural”, a União Europeia’

pois possibilita que os beneficiados adquiram
incentivos até 50% das despesas e os privilégios do relacionamento que a aimmp mantém
com as delegações da AICEP nos palcos externos. “Internacionalizar é palavra de ordem no
mercado actual” e, sendo a fileira de madeira
“uma das mais representativas em termos de
exportação e com capacidade demonstrada ao
longo dos anos”, as empresas estão “em boa
posição para chegar quer aos grandes centros

combina o apoio a empresas com experiên-

de consumo, quer a nichos de mercado co-

cia internacional com o auxílio a profissionais

mo a hotelaria e a restauração”, lembrou Fernando Rolin, na apresentação do processo. O

que não sabem como abordar o consumidor
internacional ou cuja acção em eventos/ feiras

Interwood mais de 60 empresas, que deram

Interwood tem privilegiado economias emer-

não lhe permite efectivar a sua internacionali-

início à exportação de forma sustentada. O no-

gentes (como EUA, PALOPs, Magreb, Ásia e

zação, engloba um leque de acções integradas

vo conceito foi desenvolvido em conjunto com

Médio Oriente), cujas previsões indicam que

e sucessivas que proporcionam às entidades

empresas do sector e enquadra-se no Quadro

a procura aumente “fortemente” nos anos se-

envolvidas uma boa preparação, o estudo e a

de Referência Estratégica Nacional (QREN),

guintes, sem descartar o “mercado natural”, a

definição sustentada do público-alvo. O objec-

contando com a colaboração da AICEP. Con-

União Europeia.

empresas

XYLON PORTUGAL | 33

empresas

34 | XYLON PORTUGAL

OS DEZ MANDAMENTOS

DEFINIÇÃO DOS MERCADOS-ALVO
INSCRIÇÃO E SELECÇÃO DAS EMPRESAS
MINI-DIAGNÓSTICO ÀS EMPRESAS INSCRITAS
MISSÕES AOS MERCADOS
ESTUDOS DE MERCADO
WORKSHOPS SOBRE COMO PARTICIPAR EM FEIRAS
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS OU EVENTOS
FOLLOW-UP E WORKSHOPS DE REFLEXÃO
VISITA DE COMPRADORES DE REFERÊNCIA A PORTUGAL
ANÁLISE DE SUSTENTAÇÃO

DEZ PASSOS EM SEIS ANOS

últimos anos deve constar toda a informação

regulamento de escolha das indústrias, bem

A linha de acção é simples. Em cada ciclo, a

recolhida de organismos como a AICEP, INE e

como de brochuras informativas e seminários

abordagem do mercado processa-se em dez

Eurostat, que terá que ser co-relacionada para

para apresentação do plano. Contempla ainda

fases, que agregam diagnósticos às empresas

alcançar resultados mais credíveis. No mesmo

o envio de circulares às empresas, publicação

para análise da oferta e das capacidades finan-

período, há que elaborar inquéritos a realizar

dos dados no site da aimmp e suportes de co-

ceira, técnica e tecnológica; missões de pros-

às empresas do sector, acompanhado poste-

municação e consequente análise das inscri-

pecção para conhecimento das características

riormente por visitas às unidades. Recolhida

ções com vista à selecção dos participantes.

da procura; realização de estudos para identi-

a informação necessária e elaborada uma es-

O mini-diagnóstico aos candidatos, nomeada-

ficação dos preços praticados, dos canais de

tratégia, procede-se à publicação dos dados e

mente à sua capacidade financeira, técnica e

distribuição e das formas de promoção nos

sua divulgação. Concluída esta tarefa, dá-se

tecnológica, aos recursos humanos e à oferta e

mercados externos; promoção da formação de

início à segunda fase, com a selecção das em-

qualidade de gestão permite concluir a terceira

empresários; identificação de oportunidades de

presas inscritas e resolução de toda a burocra-

fase, em que a análise SWOT é indispensá-

cooperação e avaliação do impacto das activi-

cia inerente à sua participação. O Interwood

vel. O passo seguinte consiste em colocar em

dades desencadeadas. O Interwood actualiza

indica que se proceda à elaboração de um

prática toda a investigação que foi desenvolvi-

o conceito de internacionalização, começando
por explicar ao empresariado que a participação nas feiras só tem sucesso quando se apresenta o que se vende, contrariando a tendência
de intervir nestes certames com o objectivo de
ver se se vende. Trata-se essencialmente de
um projecto de longo prazo. No total, a entrada sustentada em novos ambientes demora
seis anos, através de três ciclos com a duração
de 24 meses (dez fases em cada ciclo). As fases do projecto detêm um conjunto de tarefas
específicas. Na primeira, na definição do mercado-alvo é essencial que a empresa comece
por analisar os resultados das investidas anteriores, coordenando essas conclusões com a
estratégia e clientes que a AICEP encare como
prioritários, segundo as políticas governamentais. Da análise da actividade internacional dos

da. Na quarta fase, os empresários preparam

um manual de identidade corporativa. É nesta

clientes, que visitam o país para conhecer o

missões aos mercados onde pretendem captar

altura que a empresa está apta a desenvolver

ambiente empresarial e os agentes da madeira

novos clientes, cujas características foram pre-

produtos, preços, canais de distribuição e de

e mobiliário. A estratégia de internacionaliza-

viamente analisadas. No terreno, visitam pela

promoção adaptados ao mercado-alvo. A séti-

ção fica concluída com o estudo do impacto

primeira vez a feira onde vão participar no ano

ma fase marca a aplicação dos processos an-

deste ciclo, definindo acções de sustentação.

seguinte para recolherem estatísticas e outros

teriores. A entidade participa na feira/ evento

dados do sector, definirem as linhas do estudo

e apresenta tudo o que desenvolveu desde o

GLOBALIZAÇÃO É O ALVO

de mercado e a sua conduta, mediante a ela-

início do plano. É o período da escolha, cons-

Os novos mercados, protagonizados pelas

boração da estratégia, do marketing, da lide-

trução e decoração do espaço no certame, da

economias emergentes, são actualmente os

rança, das componentes do marketing mix, da

divulgação da sua participação nos agentes

mais apetecíveis. O programa Interwood tem

identidade corporativa, da comunicação e da
inovação, preparando a missão empresarial. É
ainda nesta fase que esta será divulgada junto
do mercado, através de brochuras e material.
Esta acção tem como finalidade conseguir de
antemão o agendamento de reuniões e visitas
a realizar aquando a estadia. Terminada a via-

dado algum desta-

‘A entrada sustentada
em novos ambientes demora seis anos,
através de três ciclos com a duração
de 24 meses (dez fases em cada ciclo)’

que à exportação para o Médio Oriente
(Dubai e Arábia Saudita), o Norte de África (Marrocos, Argélia
e Egipto), os Países

gem, será tempo de fazer o balanço e dar iní-

Africanos de Língua

cio à elaboração do estudo de mercado (quinta

Oficial Portugal (An-

fase), um suporte fulcral para a internacionali-

gola, Moçambique e

zação no país em questão. A criação do docu-

Cabo Verde), o Reino

mento terá em consideração os contactos com

económicos e nas revistas da especialidade,

Unido (Inglaterra e Irlanda) e América do Norte

os agentes locais e as informações retiradas

da promoção de actividades de animação no

(Canadá, Zona Latina e Mayflower). EUA, Du-

in loco, que serão divulgadas em seminários.

local, da organização de eventos complemen-

bai, Qatar, Angola, Moçambique, Inglaterra e

Concluídas estas tarefas, surge o momento

tares ou de seminários, um conjunto de ac-

Marrocos foram os primeiros mercados visados

de formar os empresários e os seus quadros.

tividades que visam apresentar a empresa e

pela actuação do projecto. A partir de Janeiro

Os workshops são um bom método para pre-

cativar o mercado. A antepenúltima fase con-

de 2008, os alvos foram alargados e o segun-

parar a equipa e familiariza-la com conceitos

siste no follow-up da missão, identificando o

do ciclo de internacionalização contempla a

de marketing, logística, franchising e interna-

que é necessário melhorar, as oportunidades

consolidação nos consumidores do Dubai, An-

cionalização. Essa formação será útil para a

de negócio, o coaching comercial e a divulga-

gola, Inglaterra, Costa Leste Norte (Mayflower,

elaboração de um plano de marketing consis-

ção de resultados. A penúltima tarefa decorre

EUA) e Marrocos, bem como o alargamento à

tente, de uma estratégia de comunicação e de

em Portugal e é protagonizada pelos futuros

Arábia Saudita, Moçambique, Irlanda, Egipto e
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Costa Leste Sul (mercado latino, EUA). A partir de Janeiro do próximo ano e até Dezembro
de 2012, o Interwood entra na terceira fase de
abertura ao exterior, consolidando os mercados onde actua e alargando a acção para Cabo
Verde, Canadá e Argélia.

‘A partir de Janeiro do próximo ano
e até Dezembro de 2012,
o Interwood entra
na terceira fase de abertura ao exterior’

mostras

em

Tóquio,

Xangai e Singapura.
Além desta ‘operação
de

charme’,

Angola

voltou a estar na mira,
com a apresentação do
projecto ‘Rua da Ami-

ASSOCIATIVE DESIGN®

zade’, na FILDA (Feira
Internacional de Luan-

A aposta no apoio à internacionalização não
engloba apenas o projecto Interwood. Com o

factor a ser considerado por quem pretende in-

da) e na Constrói (feira dedicada ao sector).

intuito de colocar as fileiras portuguesas Ca-

vestir no estrangeiro. Os materiais já não são

Para 2011, a fileira está já a marcar lugar nos

sa e Decoração e Materiais de Construção nos

determinantes na escolha do consumidor, pe-

principais eventos do sector a decorrer na Eu-

principais mercados internacionais, pela via da

lo que há que descobrir que o que influencia

ropa, Ásia, África e América do Norte.

promoção do design de vanguarda e qualidade,

a compra é o status que cada produto repre-

a aimmp criou em 2009 uma marca, a ASSO-

senta, seja pela marca, pelo design ou pela

CIATIVE DESIGN®. A sua finalidade primordial

emoção que transmite. Aliás, foi esta mudan-

é simples: incrementar redes de cooperação e

ça de mentalidades que esteve subjacente na

parcerias entre as empresas do sector com as

criação da ASSOCIATIVE DESIGN®, que tem

restantes áreas e indústrias que lhe são com-

a missão de posicionar os artigos portugue-

plementares, para conferir uma maior integri-

ses ao mais alto nível (sem descurar os va-

dade do produto. O método de apresentação

lores tradicionais que garantem a confiança),

da fileira segue a lógica de expor nos principais

auxiliando a indústria da fileira a adaptar-se às

certames ambientes funcionais e completos,

exigências da globalização. No último ano e,

concebidos mediante a colaboração de vários

continuando a estratégia delineada em 2009,

‘agentes’. Apresenta um novo conceito, base-

na ASSOCIATIVE DESIGN® assumiu novos

ado na decoração integrada, com a assinatu-

desafios, participando em iniciativas inéditas

ra ‘The Best of Portugal’, propondo uma nova

e propondo soluções capazes de gerar oportu-

imagem do país no exterior. A perspectiva de

nidades e aumentar o grau de competitivida-

internacionalização da nova década traz uma

de das entidades que representa. Ao longo do

série de ideias a reter pelas organizações. Os

ano, a marca comprometeu-se a viajar a bor-

desafios sofreram alterações e os concorrentes

do do navio-escola Sagres, numa parceria com

internacionais encontram-se noutro patamar,

a Marinha Portuguesa, cujo itinerário incluiu
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INTERNACIONALIZAR…
DA OUSADIA À SOBREVIVÊNCIA
POR JOÃO PEDRO LOPES, DEPARTAMENTO INTERNACIONALIZAÇÃO DA AIMMP

Sentado nos bancos do extensíssimo aeropor-

com uma não menor oferta de feiras e mis-

coração levará o empresário à morte por AVC.

to de Frankfurt, exausto e ávido de voltar a

sões. Onde devia focar a internacionalização?

Urge pois decidir com rigor na escolha e me-

Portugal, finda mais uma Mostra de Mobiliário

Haverá algum lugar ainda não descoberto pa-

todologias ou parcerias.

e Design Português, dou por mim a olhar os

ra onde se possa internacionalizar sem riscos?

milhares de avisos de voo. Admiro a velocida-

Não! Mas há garantidamente orientações que

Se por um lado existe a necessidade das em-

de estonteante a que se multiplicam as infor-

devemos ter em consideração na avaliação

presas se voltarem para mercados externos

mações parecendo indignar-se ao ritmo das

das escolhas.

suprindo os entraves criados pela actual con-

torturantes cornetas das sempre últimas-chamadas para embarque.

juntura económica ou saturação do mercado
A internacionalização é um processo objecti-

nacional, não alheio à entrada de produtos

vo de construção que assenta os seus pressu-

concorrenciais em Portugal, por outro lado é

Do Brasil ao Japão, da África do Sul à Sué-

postos em critérios de satisfação. Parece claro

igualmente verdade que a proporcionalidade

cia, todos se perfilam como uma incontrolável

que o processo de internacionalização de uma

e exigência do mercado externo oferece-nos

oferta que me tenta a cada segundo. Que des-

empresa ficará forçosamente condenado ao

a segurança desejada para que internaciona-

tino escolher? E é neste momento que me vem

fracasso se não houver uma estratégia defi-

lizemos. Passamos agora da ousadia à sobre-

à memória todos os emails, brochuras e pan-

nida em mercados cuja avaliação fora previa-

vivência.

fletos que diariamente me chegam às mãos

mente feita. Qualquer decisão tomada com o

Não se internacionaliza
por necessidade.
Internacionaliza-se
por e com certezas

Se por um lado as graves dificuldades que as

ticos de sucesso. É nestas que se aprende o

ternacionais assentará necessariamente numa

empresas sentem obrigam a este passo, não

que aquele mercado consome e não consome

relação de permanência, rigor e presença.

menos verdade é que os processos de interna-

- qualquer um poderá não conseguir introdu-

cionalização assentam em pressupostos objec-

zir-se no mercado da venda e distribuição se

A participação numa feira internacional pode-

tivos. Não se internacionaliza por necessidade.

os seus produtos foram inadequados. Missões

rá ser um importante passo mas, caso não

Internacionaliza-se por e com certezas.

essas que se alicerçam em análises de merca-

seja regular, leia-se, ano após ano, levará à

do previamente elaboradas e segmentadas.

dúvida sobre a solidez financeira da empresa.
Qualquer comprador que visite feiras ou par-

O processo de internacionalização requer uma
atenção, decisão e, sobretudo, forte orientação

Mas esta prévia preparação não é suficiente,

ticipe num whorkshop terá dois eixos primor-

para o mercado alvo. Não pode estar sujeito

enquanto enformando aspectos e práticas te-

diais de análise: conhecer novas empresas e

a gostos ou tendências pessoais, mas antes

óricas que não poucas vezes falham. Assim

produtos mas, igualmente e não menos im-

aos criteriosos fins a que as empresas se que-

é imperativo que as empresas façam e tes-

portante, acompanhar o desenvolvimento das

rem propor nesta abertura a novos mercados.

tem estes seus passos iniciais em whorkshops

empresas que já conheceu. Uma presença

Esta é a grande máxima do departamento de

e feiras internacionais – alicerce que permi-

“ano sim, ano não” criará uma suspeita for-

internacionalização da aimmp: objectivar e

tirá ao empresário, de forma financeiramen-

te da capacidade de resposta desta empresa

avaliar os desejos de exportação dos nossos

te controlada, obter in loco a percepção do

ao mercado. A aimmp pretende, até, que es-

associados.

seu consumidor final. De nada vale escolher

te processo de win-win seja sempre nos dois

o mercado, estuda-lo assiduamente e visita-lo

sentidos: é importante que esses comprado-

se, de seguida, não testá-lo.

res visitem Portugal e vejam a qualidade do

Reconhecemos que nem todas as empresas da

nosso processo produtivo, esse sim, prova de

Fileira de Madeira e Mobiliário têm esta voca-

confiança da nossa qualidade.

ção exportadora – análise primária que decor-

Posto este trabalho, requer-se uma atenta, mi-

re, acima de tudo, de um criterioso processo

nuciosa e cuidadosa análise de follow-up. Os

de diagnóstico com base na nossa experiência

negócios feitos à pressa ou sem qualquer aná-

Resume-se, assim, a diferença que pode

acumulada, que deixa antever o “estofo” das

lise futuro poderão conduzir a decisões erra-

conduzir o nosso sector da ousadia à sobre-

empresas para o mercado a que se propõe.

das ou, no limite, a opções menos vantajosas

vivência. E a aimmp procura, precisamente,

perante outras que foram surgindo de per-

ajudá-lo a cimentar e a atenuar o risco das

Por isso, deve a aimmp efectuar missões aos

meio. Refira-se ainda que o acompanhamento

suas escolhas e decisões em acções de coo-

mercados em causa e trabalhar factores crí-

dado aos maiores e melhores compradores in-

peração para a internacionalização.
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FORTE ALIANÇA
A antiga colónia africana possui uma das maiores áreas verdes do
mundo. São 53 milhões de hectares de florestas artificiais e naturais,
situação que fez despertar o interesse do empresariado nacional,
que encontra neste mercado a possibilidade de permuta entre o
seu conhecimento e a implementação de fábricas sectoriais. A
criação de um cluster pela aimmp promete dar um contributo para o
crescimento do ramo. De tal forma, que se espera que Angola alcance
em 15 anos o Know-how industrial que em Portugal demorou 35 anos.

MERCADO DE OPORTUNIDADES
“O programa do Governo angolano deve encontrar uma infra-estrutura produtiva que
não o obrigue a importar 90 por cento do
que necessita. O país deve explorar mais a
indústria da madeira, até porque é detentor de uma das últimas florestas virgens do
mundo”. A explicação é de Fernando Rolin,
presidente da aimmp. É aqui que entram as
empresas portuguesas, com a sua experiência e conhecimento. O objectivo consiste
em “15 anos, criar no país uma indústria de
transformação florestal semelhante à que,
em Portugal, demorou 35 anos a construir”,
assegura, em entrevista à Xylon Portugal. O
responsável sustenta que a associação tem
em curso um projecto que visa implementar
toda a fileira da madeira em Angola, de forma a sustentar a processo de edificação de
um milhão de casas, recorrendo a matériasprimas produzidas internamente. A formação
é outra questão capital para a execução dos
anseios dos empresários portugueses e angolanos. “Para que estes projectos sejam de
facto multiplicadores é fundamental que se
criem instituições de formação em Angola,
caso contrário os projectos ficam deficitários
e extremamente dependentes da participaRequalificar e reconstruir as cidades ango-

VE DESIGN®, tem em curso um projecto de

ção portuguesa”, considera Fernando Rolin.

lanas é uma das metas dos Objectivos do

apoio às indústrias portuguesas, fomentando

O presidente da aimmp mostra-se preocupa-

Milénio, estabelecidos pela ONU (Organiza-

a sua participação no processo de edificação

do com esta condição, facto determinante no

ção das Nações Unidas) e que assenta na

de um milhão de habitações e na disponibili-

domínio florestal e na perspectiva da indús-

premissa de criar habitação condigna para

zação de mobiliário.

tria transformadora. O responsável prossegue

todos os estratos populacionais. O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação do
Governo de Angola apresenta-se como uma
porta de entrada para a indústria portuguesa, que encontra neste país uma panóplia de
oportunidades no âmbito da fileira da madeira. O plano prevê a criação de um milhão
de casas entre 2009 e 2012, com diversas
tipologias e localizações. O empresariado nacional espera solidificar a sua presença neste
mercado, contribuindo através de parcerias
público-privadas para a viabilização desta
meta. A aimmp (Associação das Indústrias
de Madeira e do Mobiliário de Portugal) tem
sido um dos principais impulsionadores des-

alegando que é “urgente a criação de uma

‘O programa
do Governo angolano
deve encontrar
uma infra-estrutura
produtiva que não
o obrigue a importar
90 por cento
do que necessita’,
afiança
Fernando Rolin,
presidente da aimmp

estrutura de ensino e formação profissional
adequada e virada especificamente para o
sector”. Nesse sentido, a organização pretende intervir nesse nicho ao abrir em Luanda
um centro de formação na área da madeira,
que permita colmatar as necessidades diagnosticadas no estudo sectorial à fileira florestal, que a associação se propõe a efectuar
para o Governo angolano (inventário sobre o
actual estado dos vários sectores e das condições das instalações mediante a dimensão
do mercado interno e a capacidade de exportação). Entretanto, seguir-se-ão outros três
centros de carácter regional, com o intuito de

tas ambições ao firmar uma série de acordos

criar uma rede de infra-estruturas de ensino

com o Estado angolano, com vista à criação

profissional. Na última edição da FILDA, em

de clusters da madeira e à implementação

Luanda, a aimmp e o Estado angolano ru-

de raiz desta actividade, criando fábricas,

bricaram seis acordos no domínio das indús-

centros de formação e equipamentos que

trias da madeira e do mobiliário, no âmbito

assegurem o processo desde o corte até ao

do Programa do Governo de Relançamento

produto final, resgatando as potencialidades

da Indústria Transformadora e da constru-

da floresta angolana. Por outro lado, a as-

ção de um milhão de casas. Rolin indicou

sociação, por via da sua marca ASSOCIATI-

na ocasião, em declarações à imprensa, que
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OS NÚMEROS
A aimmp tem como missão a representação, promoção e defesa das empresas
respeitantes às cinco divisões sectoriais que compõem a fileira da madeira e do
mobiliário. Esta indústria representa 10 por cento das exportações nacionais,
contabilizando como volume de vendas 2,5 mil milhões de euros e exportando
1,3 mil milhões. A balança comercial do sector apresenta actualmente um
saldo positivo de 250 milhões de euros, pelo que assume valores de 1.100 e 860
milhões de euros para as exportações e importações, respectivamente.

os projectos permitirão a reactivação da indústria madeireira, o maior aproveitamento
das potencialidades angolanas nesse domínio - com a introdução de novas tecnologias
de transformação e exploração de madeira,
bem como a formação de quadros nacionais
e a criação de milhares de empregos directos e indirectos. Lembrou igualmente que as
propostas foram apresentadas em Novembro
de 2008 aos ministros da Indústria, Geolo-

CLUSTERS DA MADEIRA

verno de José Eduardo dos Santos fica “com

gia e Minas (Joaquim David) e da Agricultu-

Ciente das carências do país africano, Fer-

uma determinada percentagem para contro-

ra, Desenvolvimento Rural e Pescas (Afonso

nando Rolin indica que o caminho para o

lo da operação”. A ideia parece ter agradado

Canga), que se comprometeram a analisar as

sucesso passa por uma maior focalização

aos responsáveis africanos e o Ministério da

províncias mais aptas para a sua implanta-

da indústria e da economia, pelo que apre-

Indústria viabilizou o projecto ‘Focus’, apre-

ção. “Quanto à escolha dos locais para os

sentou, no último ano, ao Governo angola-

sentado pela aimmp, em 2009, e que se

projectos penso que o Executivo angolano

no um plano que se “baseia numa actividade

destina à construção de seis fábricas (uma

tem as suas políticas e prioridades, sabe qual

de cluster, onde naturalmente se integram

de aglomerados de madeira, outra de pavi-

a população mais necessitada e carenciada,

sinergias”. “O mesmo pressupõe uma eleva-

mentos, duas de móveis e duas carpintarias),

assim como o posicionamento estratégico de

díssima cooperação, inclusive ao nível ins-

de um centro de formação profissional e de

cada província, pelo que caberá sempre ao

titucional, nomeadamente governamental,

centros tecnológicos de incubação de novas

Estado a última palavra sobre a localização

da União Europeia, do Banco Mundial e da

empresas, numa acção conjunta entre inves-

dos projectos”, explicou, salvaguardando que

FAO-ONU”, argumenta. Defensor das par-

tidores lusos e locais. O programa, que re-

os planos da indústria pesada devem ser de-

cerias público-privadas, acredita que são a

presenta um orçamento na ordem dos 130

senvolvidos junto da floresta e que os pro-

base para investimentos de sucesso. Nestes

milhões de euros, vai possibilitar a criação

gramas de produtos finais de indústria ligeira

casos, o capital será repartido entre “parcei-

de 700 postos de trabalho directos e dois

deverão situar-se perto do consumidor.

ros angolanos e portugueses”, em que o Go-

mil indirectos. Resulta de uma parceria entre o Governo angolano e as empresas lusas,

‘Os planos da indústria pesada devem ser
desenvolvidos junto da floresta e os programas
de produtos finais de indústria ligeira
deverão situar-se perto do consumidor’

em que 70 por cento dos capitais são locais.
“A edificação de unidades fabris vai permitir
a construção de 2.200 habitações por ano”,
esclarece. No entanto, adverte que “os seis
projectos, tendo em conta o que eles vão
construir, apenas são capazes de incorporar
seis a dez por cento das necessidades de um
milhão de casas”. Pelo que existem outros nichos de mercado que podem ser explorados
pelos empresários do sector. Enquanto as in-

bilidade se utilizasse as suas instalações no
fabrico de produtos para o consumidor ou, o
que é mais importante, de maior valor acrescentado e menos dependente da floresta”,
aconselha Rolin. Até 2011, a serração prevê
começar a fabricar habitações sociais de madeira de tipologia T1, T2, T3 e T4, bem como
recuperar a produção de tacos para alargar
o leque de opções. As medidas constam do
quadro de aumento de serviços, anunciado
em finais do último ano, com vista a facilitar a obtenção de casa própria pelas famílias
mais pobres e entrar no mercado de revestimento de residências. Para tal, está prevista
a abertura de novas linhas de serração de

‘O vice-ministro para as Florestas [Angola],
André Moda, assegurou que seria criado
um banco de dados que possibilitará a
divulgação da quantidade de recursos que
o país dispõe, para que sejam explorados de
forma objectiva em quantidade e qualidade’

madeira e a instalação de uma carpintaria
para produzir mobília e peças de caixilharia.
A entidade gestora do equipamento há muito que se mostra interessada em desenvolver parcerias, de forma a dinamizar aquela
área e a alargar a oferta de serviços. Por outro lado, apela para que “não havendo dúvidas que a Panga-Panga é uma área que, a

dústrias portuguesas procedem aos estudos

COMPLEXO PANGA-PANGA

médio prazo, será inevitavelmente valoriza-

de viabilidade, designadamente na identifica-

O Complexo Industrial Panga-Panga (ex-Mar-

da para uma grande superfície comercial ou

ção dos diferentes tipos de madeira e das re-

ques Pinto) apresenta-se como a área de

outra, as autoridades governamentais garan-

giões com maior potencial, o ministério da

eleição da aimmp para a instalação do clus-

tam a reinstalação das empresas que saírem

Agricultura e Pescas está a levar a cabo um

ter da fileira da madeira. E as razões são ób-

do terreno, em idêntica situação de cluster,

inventário florestal para determinar a quanti-

vias: “está bem localizado em Luanda, com

em região não muito distante da actual, com

dade de área que Angola possui. No primeiro

20 mil m2 cobertos, os necessários logra-

análogas ou melhores condições consideran-

semestre de 2010, o vice-ministro para as

douros, isolamento de segurança, serviços

do que nessa data, e pelo crescimento na-

Florestas, André Moda, assegurou que seria

auxiliares já estabelecidos (portaria, gabinete

tural das suas operações em Angola, muitas

criado um banco de dados que possibilita-

médico, refeitório, serviços de manutenção,

das empresas estabelecidas já cresceram e,

rá a divulgação da quantidade de recursos

etc.) e recursos humanos”. Porém, actual-

por conseguinte, poderão vir a necessitar de

que o país dispõe, para que sejam explo-

mente, a instalação enfrenta “progressiva-

soluções autónomas”. O responsável acres-

rados de forma objectiva em quantidade e

mente um problema de viabilização dada a

centa que do lado português exige-se que os

qualidade, correspondendo às exigências na-

inexistência de matérias-primas disponíveis,

empresários “transfiram o seu melhor Know-

cionais e internacionais. Já o presidente da

em Luanda, para a actividade para a qual

how, técnicas e tecnologias e no que diz

aimmp sustenta que “sendo a madeira um

a instalação foi criada: fábrica de contrapla-

respeito à segurança e inovação dos produ-

dos principais recursos de Angola, é funda-

cados e folhas de madeira, actividades que

tos que vierem a fabricar, tendo sempre em

mental uma intervenção de fundo nesta área

actualmente devem ser realizadas na orla da

consideração a realidade actual do mercado

vital para o desenvolvimento económico do

floresta”, avisa. Recorde-se que o ministro

angolano”. Não esquecendo, porém, que o

país, desde a fase de exploração, passando

da Indústria garantiu que o Executivo procu-

processo deverá seguir uma “lógica de mer-

por todas as etapas de cadeia de valor até ao

ra soluções para a recuperação do espaço,

cado e de diminuição do risco para ambos

consumidor final, interno e externo”. Relati-

sublinhando a sua importância para o país

os lados”. “As empresas a instalar na Panga-

vamente ao futuro cluster e tendo em conta

e aproveitamento do potencial dos recursos

Panga vão fazê-lo de forma progressiva e, de

que o sector da transformação florestal está

florestais. A transformadora de madeira exis-

um modo geral, em três fases: comercializa-

enquadrado num conjunto de serviços, revela

te há 30 anos. No entanto, funciona apenas

ção/ comercialização e montagens/comercia-

que o projecto inclui outras actividades, co-

com uma linha de produção que serra dia-

lização, montagens e fabrico total”, sustenta,

mo “o fabrico de vernizes, tintas, ferragens,

riamente 50 metros cúbicos de troncos. “A

admitindo que a maioria dos actuantes neste

colchões, entre outros”.

Panga-Panga encontraria uma melhor renta-

mercado pretendem entrar na segunda fase.
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PRINCIPAIS PROJECTOS EM ANGOLA
ANGLOPAN

CARPINTEC

MADEIMÓVEL

PAINELMÓVEL

a empresa de
aglomerados de
partículas laminados
de melamina e
folheados, a instalar
em Kaala, no Humabo
e que criará 140
postos de trabalho,
num investimento
avaliado em 56
milhões de euros

uma fábrica de
carpintaria, que
ficará localizada em
Lucala, no Kwanza
Norte, empregando
72 pessoas, num
investimento de 4,9
milhões de euros

o investimento de
7,2 milhões de euros
nesta fábrica de
mobiliário vai permitir
edificar a unidade em
Katumbela, Benguela,
criando 124 novos
postos de trabalho.
Este equipamento vai
recorrer a 60 por cento
de prancha de madeira
e a 40 por cento de
painel aglomerado

idêntica à Madeimóvel
(em recursos e
financiamento), esta
fábrica de mobiliário
tem a particularidade
de ficar localizada no
Parque Industrial de
Viana, em Luanda.
Empregará 112
pessoas

‘O Complexo Industrial
Panga-Panga
(ex-Marques Pinto)
apresenta-se como
a área de eleição
da aimmp
para a instalação
do cluster da fileira
da madeira.
“Está bem localizado
em Luanda,
com 20 mil m2 cobertos,
os necessários
logradouros,
isolamento de
segurança, serviços
auxiliares
já estabelecidos
e recursos humanos”’

ÁREAS DEVOLUTAS

to à sua actividade), a aimmp propõe que

Tendo em consideração a falta de focalização

os empresários com actividades ligadas ao

por parte do empresariado angolano, o que

cluster actuem em união, criando soluções

acaba por acarretar alguns prejuízos ao nível

conjuntas para recuperar essas unidades. Do

da concretização das ideias e dos projectos,

lado angolano, aguarda-se que as autorida-

a aimmp acredita que o recurso a clusters

des assegurem a reinstalação das empresas

só traz vantagens. Em primeiro lugar, viabi-

que saírem destes espaços industriais. O pro-

liza um conjunto de actividades de coope-

jecto Focus inclui a curto prazo a análise das

ração com organismos internacionais, visto

condições destes locais e das vantagens que

que o projecto pressupõe sinergias. Contribui

podem oferecer, estudando necessariamente

igualmente para a promoção de serviços co-

a sua capacidade de divisão lógica pelas exi-

muns, no que concerne a diminuição de cus-

gências de cada actividade. Posteriormente,

tos, despesas gerais, entre outras premissas,

há que definir os processos societários das

devido à localização centrada. Os empresá-

áreas devolutas e a sua viabilidade (negócio

rios do sector encaram o mercado angolano

a negócio ou no seu todo), bem como as eco-

como promissor, já que a madeira é um dos

nomias de escala que dali pode provir.

seus principais recursos e, actualmente, verifica-se a necessidade de uma intervenção
de fundo para o desenvolvimento económico,
desde a fase de exploração até ao consumidor final. A dificuldade na descoberta de locais adequados (terrenos, estabelecimentos,
naves industriais), detentores de condições
de segurança e de propriedade definida, tem
motivado os lusos a voltar as atenções para
os espaços industriais devolutos. Apesar dos
problemas de viabilização (não existem matérias-primas suficientes para dar seguimen-

SERCAP

PAVIWOOD

esta carpintaria vai
produzir madeira
serrada, produtos de
carpintaria e paletes
(produto bastante
usado nas operações
de logística,
representando um
investimento na
ordem dos 7,3 milhões
de euros e a criação
de 88 empregos)

trata-se de uma
fábrica de soalho
de madeira
maciça, com um
investimento
estimado de 8,6
milhões de euros
e criará 117 postos
de trabalho.

tar, uma de jantar, piscina, jacuzzi e jardim.

grama Nacional de Urbanismo e Habitação

Destinadas a um público da classe média/

para Angola privilegia projectos que contem-

alta e alta, estas habitações visam colmatar

plam a criação de infra-estruturas de apoio e

as necessidades habitacionais da população

espaços envolventes ao empreendimento, di-

angolana. A médio/longo prazo espera-se

namizadores de comércio e outros serviços,

que as empresas envolvidas consigam es-

bem como parcerias com os governos das 18

tabelecer parcerias e produzir localmente. A

províncias no âmbito da instalação de estru-

‘Rua da Amizade Angola-Portugal’, apresen-

turas de iluminação, saneamento, arruamen-

tada nas feiras sectoriais de 2010, visa expor

tos, entre outras. As entidades estrangeiras

as valências do mobiliário português. A pro-

que actuam no mercado da fileira da madeira

posta consiste numa comunidade dotada de

participam essencialmente em projectos de

SEGMENTO HABITACIONAL

infra-estruturas e soluções adequadas ao cli-

habitação de custos controlados, recorrendo,

A aimmp tem sido responsável por organizar a

ma, cultura, geografia e arquitectura do país.

através de parcerias público-privadas, a mo-

entrada das várias empresas portuguesas no

Composto por uma escola, infantário, restau-

delos pré-fabricados, modulares e standard

mercado angolano, conjugando a experiência

rante e posto clínico (entre outros), o espaço

que se destinam ao segmento médio, médio/

e Know-how lusos com a abundância de ma-

contou com um investimento de cerca de um

alto, alto e ao mercado livre, tendo muitas

téria-prima naquele país. Além do aprovei-

milhão de euros. Na ocasião, foi anunciada a

vezes por base a auto-construção assisti-

tamento dos numerosos espaços industriais

edificação de um bairro com um mínimo de

da. A indústria portuguesa, consciente das

devolutos para a instalação do empresariado,

25 casas. As obras arrancam em Novembro

mais-valias destes programas, tem actuado

a associação tem dado cartas com sucesso

e a área residencial, localizada em Luanda,

em três vertentes: na criação de casas pré-

noutras áreas, particularmente no segmento

possuirá moradias do tipo T1 e T2, destina-

fabricadas, na disponibilização de materiais

do consumidor privado. Presença assídua na

das a famílias de alta e baixa renda. Há que

de construção e na introdução de mobiliário

FILDA e na Constrói, através da marca AS-

lembrar que as estimativas apontam que a

construtivo.

SOCIATIVE DESIGN®, a organização apre-

nação africana detenha, em finais de 2013,

sentou em 2009 a ‘Casa de Sonho’ angolana

19 milhões de habitantes, que irão necessi-

e, mais recentemente, a ‘Rua da Amizade’.

tar de mais de um milhão de casas, pelo que

O primeiro envolveu 40 empresas, desde a

será imprescindível edificar 1.138.268 alo-

carpintaria ao mobiliário, electrodomésticos,

jamentos dentro de três anos. O desafio de

etc. Uma casa pronta a habitar, com 380

criar um milhão de casas até 2012 visa alojar

metros quadrados, composta por quatro sui-

cerca de seis milhões de angolanos, gerando

tes, cinco casas de banho, duas salas de es-

mais de 600 mil empregos directos. O Pro-

‘A aimmp
e o Estado angolano
rubricaram seis
acordos no domínio
das indústrias
da madeira
e do mobiliário’
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AUSTRÁLIA FAZ ACORDO COM A EUROPA

Um relatório divulgado pelo Wood Resource Quartely
indica que as exportações australianas de eucalipto
aumentaram em 38 por cento, entre Janeiro e Abril

DYRUP APOSTA EM ANGOLA

(em relação ao período homólogo de 2009). No úl-

Representadas comercialmente desde 2006 (agentes locais), em Angola, as Tin-

de 32 por cento, o índice mais baixo dos últimos 10

tas Dyrup Portugal e Pinturas Dyrup Espanha preparam-se para inaugurar uma

anos. A fibra curta sofreu uma queda de quase 26

fábrica na capital, Luanda, em Abril de 2011. O investimento previsto de 3,7 mi-

por cento, atingindo os 790 milhões de toneladas,

lhões de euros a três anos assinala uma nova etapa no crescimento da Dyrup e

no ano anterior. Já a celulose de fibra longa apresen-

Bondex, produtos de madeiras, marcas bastante conhecidas deste público e que

tou um declínio de 41 por cento, correspondendo a

já tiveram uma unidade fabril no país (até 1974). De acordo com José Pedro Bar-

quatro milhões de toneladas. Analisando o volume

bosa, director comercial da Dyrup Ibéria, e Luís Santos, director financeiro, que

de exportação e as encomendas para os próximos

se encontram em Luanda para ultimar o projecto, a decisão de arrancar com a

anos (o que vai reflectir-se positivamente no primeiro

infra-estrutura de produção de tintas e de produtos para madeira está relaciona-

semestre de 2011), os especialistas acreditam que o

da com a reputação que têm vindo a alcançar neste mercado. “A Dyrup tem uma

país poderá retomar a média de exportação dos últi-

notoriedade elevada em Angola e ao longo deste tempo em que trabalhamos na

mos cinco anos. A exportação do eucalipto cresceu

área meramente comercial fomos detectando as oportunidades e as dificuldades

12 por cento em relação a 2009 e Japão e Tailândia

logísticas, bem como a necessidade de trazer saber para Angola estando presen-

foram os principais destinos, devido ao aumento dos

tes com uma estrutura local”, admitiu José Pedro Barbosa, em declarações à im-

pedidos. Já a China apresentou algum declínio. No

prensa. O grupo ibérico Dyrup adquiriu em Setembro de 2009 a Tintas Bondex

caso japonês, a Austrália vendeu nos primeiros seis

Angola (TBA) como subsidiária, em que 75 por cento do capital corresponde à

meses cerca de 151 dólares/ BDU, o que representa

parte portuguesa, com a qual mantém actividade comercial em mais de 1,5 mi-

um aumento de 19 dólares em relação ao ano ante-

lhões de dólares em produtos no país, onde contam com um parceiro local. Esta

rior. Já o preço da fibra curta australiana exportada

fábrica representa a primeira etapa de um processo que visa alargar aos países

para a referida nação ficou 35 por cento mais caro.

vizinhos da África Austral, de forma “sustentada, consolidando etapas”. O projec-

A nível europeu, o país conseguiu escoar fardos de

to está “consolidado num plano de negócios que está estruturado para um perí-

madeira, no âmbito da política europeia de desen-

odo de três a cinco anos” e será firmado “conforme o andamento do mercado”.

volvimento do sector da biomassa de energia. Este

“Por isso, a unidade tem uma característica modelar e será erguida até atingir os

ano foram exportados 20 milhões de toneladas para

15 milhões de litros produzidos”, explicou o director comercial.

‘alimentar’ esta actividade. Uma companhia energé-

timo ano, a venda ao exterior registou uma quebra

tica na Holanda assinou um contrato de três anos
com a Austrália, que deverá exportar 300 milhões
de toneladas.

CORTICEIRA AMORIM
PREOCUPADA
COM AMBIENTE
A Corticeira Amorim acaba de apresentar no mercado uma solução com baixa pegada ecológica.
Wallinblock é um projecto que resulta de uma parceria entre a Amorim Cork Composites, a Ecochoice, a Dreamdomus e o ITeCons. A solução, desenvolvida a partir de aglomerados de cortiça e outros
materiais naturais, possibilita a construção de uma parede sem pilares de betão, através do uso de
uma tecnologia estrutural inovadora: o OpenCell da Ply Engenharia. O Wallinblock permite um ganho
significativo ao nível do tempo de construção e baseia-se numa compartimentação vertical modular
para paredes interiores e exteriores, de instalação fácil e flexível, técnica e comercialmente competitiva. O recurso a esta técnica contribuirá para a simplificação dos trabalhos de desmontagem das
paredes para futuras acções de expansão. Constituída por aglomerados de cortiça incorporados, a
solução apresenta-se com um excelente desempenho a nível térmico, acústico e de resistência ao fogo, pelo que é energeticamente eficiente. O recurso a matérias naturais como a cortiça e os produtos
reciclados e/ ou recicláveis, bem como o facto de emitir poucos resíduos, fazem deste modelo um
mecanismo ecológico e sustentável. O Wallinblock está a ser desenvolvido desde Setembro e a previsão indica que a sua conclusão levará 24 meses, num projecto de investimento de cerca de 850 mil
euros, financiado a 50 por cento pelo QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional.

ESCRITÓRIOS INOVADORES
José Alberto Carvalho Araújo, industrial reformado de Braga, desenvolveu uma linha inovadora de mobiliário para escritório. Em destaque está uma secretária individual, sem parafusos,
que pode ser montada em 35 segundos. O empresário aproveitou a experiência profissional,
nomeadamente na indústria do mobiliário, para arrancar com um novo projecto. Cansado de
“estar sem fazer nada”, passou os últimos quatro anos a desenhar uma linha de mobiliário de
escritório, concebida com base num conceito matemático usado pelos gregos na antiguidade.
O ex-professor de matemática explicou a fórmula do sucesso da sua criação: “lembrei-me da
Matemática e do chamado rectângulo de ouro, uma relação em que o comprimento é 1,8 vezes
maior do que a largura e que os gregos definiam como divina proporção que, sendo minimalista, é ao mesmo tempo muito agradável”.

LEROY MERLIN
NA MAIA

A Leroy Merlin continua o
processo de expansão da sua
actividade. Recentemente abriu
mais uma nova superfície, na
Maia, totalizando actualmente oito
lojas em Portugal. O novo espaço
empregou 130 pessoas e representa
um investimento de 20 milhões de
euros. São 7.500 metros quadrados
com mais de 40 mil produtos e
soluções para Bricolage, Construção,
Decoração e Jardim. A superfície
maiata vem juntar-se às lojas de
Albufeira, Alfragide, Amadora,
Almada, Gondomar, Sintra, Maia e
Matosinhos.

AEP LANÇA PLATAFORMA AGREGADORA
A Associação Empresarial de Portugal (AEP) quer assumir-se como “plataforma agregadora das
empresas que resistem”, de forma a aprofundar ao longo do próximo ano as suas competências
enquanto Câmara do Comércio e Indústria (CCI). O seu objectivo consiste em unir o “tecido empresarial português, em especial das empresas que resistem, não desanimam e não viram as
costas aos desafios da economia global”. Numa entrevista ao semanário “Vida Económica”, o
vice-presidente da AEP, Paulo Nunes de Almeida, lembrou que a estratégia visa “diversificar o le-

ALDECO COM NOVA COLECÇÃO

que de serviços às empresas, recorrendo a entidades de competência externa sempre que neces-

A Aldeco apresentou a sua recente li-

sário, para passar a disponibilizar informação especializada cada vez mais estruturada e actual,

nha de tecidos de decoração. A X-pres-

sobre temas essenciais à actividade empresarial em áreas como o direito, a qualidade, o ambien-

sivell está em exposição no showroom,

te, a gestão, a formação e os apoios/ incentivos financeiros”. O responsável adianta ainda que

onde o consumidor encontra os vários

enquanto CCI, a AEP vai empenhar-se em ser mais “pró-activa na internacionalização”, pelo que

padrões Abitare by Aldeco, tecidos e

como “complemento à organização das missões empresariais e à participação em feiras nos mer-

papéis de parede das internacionais

cados externos”, vai “passar a oferecer um serviço integrado global, que abranja desde o desenho

Christian Fischbacher, Camato, Dia-

do projecto de internacionalização até à melhoria e especialização em negociação internacional,

monds, Eijffinger, Chase Erwin, Casa-

através de acções de formação e/ ou consultoria”. Para tal, os gestores de mercado associados

deco, Camengo, Casamancec, Khrome

à AEP “assumirão cada vez mais o papel de gestor de cliente, acompanhando mais de perto as

e HookedOnWalls, entre outras. Recor-

empresas que queiram incorporar o projecto Business On the Way”. Para auxiliar na superação

de-se que a empresa, que começou

das dificuldades das organizações, a entidade pretende desenvolver 39 acções de internacio-

como actividade familiar, exporta actu-

nalização no estrangeiro, um acréscimo de 25 por cento em relação ao programa que está em

almente para 28 países a sua própria

execução até ao final do ano. Assim, foi apresentada uma candidatura ao Programa Operacional

colecção e está presente nos principais

Factores de Competitividade para angariar verbas de apoio. Paulo Nunes de Almeida alega ainda

pontos da Península Ibérica (Lisboa,

que “uma parte do investimento é financiada pelo Compete e a outra é assumida pelas empresas

Porto, Vilamoura e Madrid).

e pela própria AEP”.
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FINANCIAR A INTERNACIONALIZAÇÃO
Para 2011, a AEP (Associação Empresarial de
Portugal) planeia “ir mais longe”. O organismo
está a desenvolver, em colaboração com instituições financeiras especializadas, nacionais e
estrangeiras – como o BAD, o BERD e o Banco
Mundial, um conjunto de acções que auxiliem
as empresas na tarefa de recorrer a outros recursos, nomeadamente mais adequados à actual conjuntura, que sejam mais eficazes na
prossecução dos objectivos de internacionalização e diversificação dos mercados. Paulo
Nunes de Almeida, vice-presidente do organismo, acredita que este é “mais um caminho

CENTRO AVANÇADO DE DESIGN
DE MOBILIÁRIO EM 2011
A edificação do Centro de Transferência de Tecnologia do Instituto Politécnico do Porto arranca no primeiro trimestre de 2011. Inserido na Cidade
Tecnológica de Paços de Ferreira, o espaço deverá assumir-se como área de
excelência do design de mobiliário no contexto europeu, pelo que a sua actividade será orientada para o design enquanto vector estratégico de cada
empresa do sector. A estrutura está inserida no quadro de uma candidatura a fundos da União Europeia e vai funcionar em articulação com múltiplos
serviços de apoio à instalação de empresas do ramo terciário, especialmente ligadas à Associação Empresarial de Paços de Ferreira.

a explorar por todos quantos já interiorizaram
que o maior contributo que as empresas podem dar ao país é o incremento das exportações de bens e serviços transaccionáveis”.
Por outro lado, aconselha os empresários a
voltarem-se para economias que estão mais
imunes à crise internacional e que possuem
de algum modo afinidades com Portugal, sugerindo países como Angola, Moçambique,
Venezuela, Brasil ou Argentina. O responsável referiu ainda estar confiante em relação ao
próximo ano. “Será um grande ano de afirmação do associativismo empresarial, para o qual
contribuirá o passo histórico que a AEP, a AIP
e a CIP estão a dar, criando uma grande estrutura confederativa que tenha representatividade e meios para melhor defender os interesses
da economia privada”, concluiu.

MDFS DE EUCALIPTO
A Duratex, empresa brasileira que produz painéis de madeira ecológica, lançou no mercado MDFs feitos em eucalipto. O MDF Ultra e o MDF BP Ultra
são as novidades. O segundo produto é revestido com laminado melamínico de baixa pressão. Os painéis são produzidos com fibras seleccionadas
de pinho e eucalipto e apresentam uma tripla protecção contra a humidade, bactérias e formiga branca. Os produtos têm uma tecnologia que inclui
um composto de insecticida aprovado para tratamento de madeiras e painéis. O novo processo permite que o móvel apresente maior durabilidade,
conforto e não apresenta danos nocivos à saúde do cliente. largura e que os gregos definiam como divina proporção que, sendo minimalista, é ao
mesmo tempo muito agradável”.

PORTUCEL PODE CRIAR FÁBRICA DE PAPEL NO BRASIL
Após o anúncio do governador brasileiro André Puccinelli de que a Portucel iria construir uma fá-

CAVACO SILVA
AO LADO DAS PME

brica de papel em Mato Grosso do Sul, a empresa nacional ainda não confirmou uma notícia que

“É preciso que não falte o crédito nem o

tem vindo a ser alvo de muitas especulações. Até ao momento, a informa-

apoio dos bancos”. O apelo é do Presiden-

ção oficial indica apenas a assinatura de um protocolo entre a indústria

te da República, Cavaco Silva, e dirige-

e Mato Grosso do Sul, que foi formalizada no segundo trimestre de

se às políticas destinadas às Pequenas e

2009. No site, a Portucel mantém-se taxativa: apenas confirma

Médias Empresas (PME), agentes impor-

o acordo e afirma que “prossegue os estudos considerados

tantes do emprego. O responsável alegou

essenciais para a concretização de um projecto, compreen-

que o combate à precariedade no traba-

dendo uma base integrada de desenvolvimento florestal

lho e ao desemprego passa pela “aposta

para a produção de pasta”. A dúvida mantém-se, espe-

clara” na competitividade das empresas

cialmente porque em Março a Portucel anunciou, após

em Portugal, sustentando que é neces-

estudar opções no Brasil, Uruguai, Angola e Moçam-

sário “ser selectivo” nos investimentos a

bique, que investiria neste último país. Aliás, Moçam-

promover. Segundo Cavaco Silva, há que

bique, segundo o CEO da Portucel em África, Pedro

dar prioridade às entidades que têm uma

Moura, deverá receber 2,3 mil milhões de dólares em

maior componente de emprego e um me-

investimentos a efectuar até 2025. Porém, na oca-

nor conteúdo de importação de bens. “É

sião, o grupo não excluiu a América latina dos pla-

preciso uma aposta nas PME porque está

nos da empresa. “Esta decisão de investimento não

provado, ao longo dos anos, que têm sido

implica que a Portucel tenha desistido do Uruguai e

elas a criar o maior número de postos de

Brasil. Continuam em estudo as várias possibilida-

trabalho”, considerou. No entanto, adver-

des”, destacou. De acordo com as últimas informa-

tiu que “para que esse caminho seja per-

ções divulgadas à imprensa, caso a fábrica avance,

corrido, é preciso que às empresas que

esta poderá representar cerca de cinco por cento do

o protagonizem não falte o crédito, nem

PIB de Mato Grosso do Sul, valor idêntico ao índice

falte o apoio dos bancos, a uma taxa de

apresentado pela Votorantim Celulose e Papel, ac-

juro razoável”.

tualmente instalada no Estado brasileiro.

PREÇO DO CARBONO POUCO ATRACTIVO
Um estudo da Norton Rose, desenvolvido a pedido do Grupo de Investidores Institucionais sobre Mudanças Climáticas (Institutional Investors Group on Climate Change
– IIGCC), indica que os investidores europeus inquiridos estão à espera de directrizes
governamentais que estimulem a aposta em tecnologias limpas e de baixa emissão.
Cerca de 90 por cento dos 40 participantes referiram que as alterações políticas, o preço do carbono e a falta de incentivos são barreiras ao investimento nas energias renováveis. Problemas no planeamento (55%) e no acesso e infra-estrutura da rede (45%)
são outros obstáculos apontados. “As estimativas indicam que cerca de 85 por cento
do capital necessário para nos colocar num caminho de baixo carbono deve vir do sector privado”, revela o chefe de sustentabilidade da APG Asset Management Rob Lake.
O IIGCC é constituído por mais de meia centena de membros, onde se incluem fundos
de pensões e gerentes de activos europeus, o que representa cerca de cinco triliões de
euros. Apesar do actual panorama, 63 por cento dos investidores consideraram que a
meta de corte das emissões de gases de efeito estufa na União Europeia (de 20 para 30
por cento em 2020) e a subida do carbono promoveram a aposta neste sector.

DESIGN ADAPTADO
A PESSOA
COM MOBILIDADE
REDUZIDA
A Sanindusa lançou duas novas
banheiras da série NewWCcare,
que foram concebidas para
complementar a linha de produtos
dirigidos a pessoas com mobilidade
reduzida, explorando o conceito da
comodidade e do acesso fácil, sem
descartar as funcionalidades típicas
de uma banheira de hidromassagem.
O novo equipamento possui
uma porta de acesso ao interior,
que permite que o utilizador não
tenha necessidade de ultrapassar
a barreira da altura das banheiras
regulares. Além do resguardo
integrado, dispõe de almofada de
encosto para a cabeça ou assento,
que pode ser utilizado como
prateleira de apoio para objectos
que proporcionem a comodidade. O
produto está disponível nas versões
de hidromassagem ou simples.
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ROCA INOVA
A Roca apresentou dois novos modelos que aliam funcionalidade e estética. A colecção de lava-louças propõe diversas combinações que se adaptam a múltiplos ambientes, desde linhas
quadradas ou redondas. A gama U-Top é composta por tábuas
de madeira e escorredor em aço inoxidável. A misturadora para a
cozinha Sublime apresenta um design funcional e arrojado, desenhada num ângulo recto de 90 graus.

PLATAFORMA PARA FEIRAS TÊXTEIS
A Messe Frankfurt desenvolveu uma plataforma de comunicação
reúne numa única página todos os eventos dedicados ao sector
têxtil e aos eventos que organiza a nível mundial. ‘Texpertise Network’ é uma rede de trabalho dirigida a profissionais da comuni-

CONSUMO DE MADEIRA NA EUROPA E EUA DIMINUI

cação, empresas, políticos e associações. O principal organizador
de feiras profissionais nesta área pretende oferecer um espaço

A Conferência da Indústria Florestal Latino-Americana, que decorreu

e uma comunidade que aproxime toda a cadeia de valor têxtil.

em Outubro, voltou a debater a redução do consumo de madeira nos

Marcas como a Texworld, Interstoff, Ethical Fashion Show, Inter-

mercados da Europa e EUA. O evento debateu os novos desafios de um

textile Apparel, Yarn Expo e Apparel Sourcing são empresas que

mercado que tem vindo a ganhar destaque ao longo das últimas déca-

aderiram ao projecto e podem ser encontradas na secção ‘Apparel

das e que se transformou num dos maiores centros da indústria florestal

Fabrics & Fashion’. Já a Heimtextil, Intertextile Home Textiles, In-

mundial, nomeadamente Brasil, Chile e Uruguai. As perspectivas em re-

terior Lifestyle e Home Textiles Sourcing estão reunidas na secção

lação à América do Norte são preocupantes e pouco animadoras, uma

‘Interior & Contract Textiles’.

vez que a procura “caiu 42 por cento entre 2005 e 2009”. “Na Europa,
os índices foram de aproximadamente 17 por cento”, evidenciou o presidente da Cambridge Forest Products Associates (CFPA), Bernard Fuller. O responsável foi mais longe e defendeu que, em virtude da crise,
não deverão ser considerados os mercados norte-americanos e europeu
para a retoma do sector. “Ao menos nos próximos anos, os países em
desenvolvimento, liderados pela China, terão que fortalecer o mercado
interno”, considerou. Fuller optou por não abordar temas relacionados
com o consumo de madeira para produção de energia ou outras actividades. Concentrado no papel da madeira serrada e de painéis, enquanto matérias da construção civil e de mobiliário, lembrou que o mercado
vai passar por uma autêntica transformação, em que a “próxima década
não será igual à anterior”.

WORKSHOPS NA CASA DECOR
A Casa Decor promoveu no início de Novembro uma série de workshops destinados aos amantes da decoração, moda e tendências. As apresentações contaram com a participação de conceituados profissionais que lançaram uma
série de sugestões e conselhos para quem está a remodelar espaços. Margarida Bugarim mostrou as tendências com base nas colecções da Robbialac, no
espaço da marca criado pela própria. Leonor Casimiro revelou o Projecto 57,
que tem como finalidade indicar que é “possível e desejável enobrecer, inovando matérias-primas tradicionais com qualidade e marca portuguesa”, dando
a conhecer produtos de moda com identidade nacional e estimulando novos
criadores. O Mestre Simone Cenedese, vidreiro de Murano, apresentou o seu
trabalho, que se destaca por aproveitar e interpretar a tradição familiar para
criar projectos com conceituados arquitectos e designers. A Casa Decor decorreu até 14 de Novembro, no Chiado e contou com a presença de decoradores,
arquitectos e paisagistas.
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‘AMEAÇA’
ASIÁTICA
A entrada crescente do mobiliário oriundo do sudeste
asiático está a preocupar os europeus. No caso
português, os fabricantes nacionais avisam que os
referidos produtos não cumprem as normas de segurança
e que podem pôr em causa a competitividade lusa.
O alerta é dado pela Associação das
Indústrias da Madeira e Mobiliário
de Portugal (aimmp). A entidade está apreensiva com a crescente importação de móveis oriundos do Sudeste
asiático, nomeadamente da China,
Filipinas, Vietname e Tailândia. Em
causa está a qualidade dos produtos,
facto que está a comprometer a competitividade das empresas nacionais
e a motivar os empresários do sector
a apelar para que sejam tomadas medidas para proteger o consumidor,
que se vê tentado a adquirir mobiliário mais barato, apesar de apresentar
inúmeros riscos para a saúde pública. A situação não é recente e tem
sido discutida nos últimos anos em
virtude do aumento da entrada de
madeiras orientais no mercado europeu. Já em 2008, era noticiado que os
sofás de relaxamento de uma marca
conhecida, vendidos na Europa, estavam a provocar graves problemas
de pele, devido ao seu elevado índice de toxicidade, responsável pelo
aparecimento de eczemas e dermatites de difícil tratamento em diversos clientes. Foi o caso de França que
se deparou com várias queixas dos

consumidores, evocando problemas
de saúde. Entre Março de 2006 e Junho de 2008, a mesma marca vendeu
sofás e cadeirões fabricados por um
grupo chinês com problema semelhante, levando dezenas de pessoas
a recorrer a tratamento hospitalar.
Em Espanha, foram igualmente detectados três casos de lesões na pele,
devido ao mesmo produto. Na ocasião, o Grupo Espanhol de Dermatites por Contacto e Alergia Cutânea
(GEIDAC) explicou que estas situações foram causadas por “uma substância denominada dimetilfumarato
para prevenção de humidades no
material durante o transporte”. O
agente químico DMF, proibido na
Europa, foi ainda encontrado em calçado chinês, obrigando à retirada de
200 mil pares do mercado espanhol.
Apesar das estatísticas do último
ano registarem um decréscimo do
investimento na importação de materiais do sudeste asiático, estes valores sofreram um aumento quando
se fala em importação directa (passou de 29 milhões de euros em 2008
para 55 milhões de euros em igual
período de 2009). No país vizinho

À LUPA
NOTA NEGATIVA
A maioria do mobiliário do sudeste asiático carece de
inspecção. No país entram peças compostas por produtos
que não respeitam normas há muito introduzidas na
Europa. No caso das madeiras, o facto de não serem
secas motiva que cheguem a Portugal com parasitas,
por vezes visíveis a olho nu. O nemátodo (bactéria típica
destes materiais) surgiu no nosso país, segundo a aimmp,
por ocasião da Expo 98, através das paletas oriundas
da China. Já as ferragens e estruturas não obedecem
aos princípios base da segurança, estando na causa
de acidentes. As espumas usadas nos estofos libertam,
em caso de incêndio, fumos negros que impedem a
visibilidade das saídas. Aliás, desrespeitam um princípio

Espanha, representa metade do valor das
importações, por via de grandes traders
internacionais e nos Países Baixos chega a atingir os 90 por cento. Em França,
25 por cento das importações indirectas
são oriundas da China ou do Vietname.
Os ministros da Economia, Vieira da Silva e da Agricultura, António Serrano,
bem como o inspector-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
(ASAE), António Nunes e o secretário de
Estado das Florestas, Rui Barreiro, já tomaram conhecimento da situação. O entrave ao processo está na definição dos
parâmetros de fiscalização, que está dependente da criação da marca CE para
o mobiliário. Em contrapartida, está a
ser preparada uma lista de impedimentos parciais, que deverão ser aprovados
pelo Instituto Português da Qualidade e
pelo Instituto de Soldadura e Qualidade,
para que posteriormente a ASAE possa
desenvolver inspecções no terreno e retirar do mercado tudo o que não possuir as
aptidões necessárias. “Não havendo uma
norma de conformidade para o produto,
temos de levar as entidades a inspeccionar as partes construtivas do móvel e as
matérias-primas utilizadas”, sustentou
Fernando Rolin, em declarações ao Diá-

que levou quase uma década a ser aprovado pela
U.E. As peles, como já foi referido, contêm excesso de
crómio (são cancerígenas) e preservantes à base de
DMF, substância que causa alergias e levou à retirada do
mercado de diversos sofás vendidos numa multinacional
europeia. Embora continuem a entrar no mercado em
larga escala, os acabamentos dos produtos asiáticos
violam uma série de normas europeias. As lacas detêm
pigmentos de óxido de chumbo proibidos no espaço
europeu há 25 anos. Os vernizes recorrem a bases
nitrocelulósicas banidas há quase duas décadas e os
aglomerados de madeira emitem formaldeído três a cinco
vezes mais que o permitido por lei.

rio de Notícias, assegurando que com a
futura norma tudo o que não corresponder aos parâmetros terá de ser “retirado
do mercado e queimado, em nome da
protecção do consumidor e, em especial,
das crianças”.

Competitividade em causa
Uma das dificuldades apontadas pelas
indústrias nacionais está na diferença de
preços: “o móvel asiático chega, em média, 40 por cento mais barato que o nacional”. Essa condição pode ser a explicação
mais plausível para o facto de o país ter
produzido 900 milhões de euros no último ano, mas ter importado 490 milhões
de euros de peças de mobília quando a
nível interno tinha 300 milhões em produção excedentária. Aliás, os industriais
admitem que actualmente é mais fácil exportar do que vender ‘dentro de portas’.
“Para exportar 690 milhões de euros [valores de 2009], andamos a vender uma
cadeira no Japão, uma mesa em Singapura, um aparador no Egipto, um toucador
e uma cama em Nova Iorque, um psiché
em São Francisco e sabe-se lá o quê atrás
do sol-posto e, em contrapartida, quando queremos vender mobiliário à loja do
lado, onde quase podíamos entregar os

móveis à cabeça, ela está cheia de produto asiático”, lamenta Fernando Rolin,
em declarações ao Diário de Notícias. O
responsável argumenta ainda que numa
condição normal “esta seria uma situação” que teria de ser resolvida “à custa
da nossa competitividade”. No entanto,
adverte que o problema está nas razões
de base que permitem que o mobiliário
tenha preços mais atractivos. Os custos
inferiores acabam por ter consequências
desastrosas na competitividade portuguesa, pois “quantos mais móveis asiáticos se venderem, mais gente se põe no
desemprego, que depois não terá dinheiro nem para comprar produtos chineses,
nem portugueses”.

‘Revés da moeda’
A produção nacional é excedentária em
300 milhões de euros. Mas, curiosamente, 67 por cento do consumo de mobiliário em Portugal é oriundo da importação,
em que 30 por cento desse valor provém
do sudeste asiático. Ao analisar os dados
do INE (Instituto Nacional de Estatística), é possível verificar que as importações directas de móveis da Ásia estão a
crescer a um ritmo quase galopante. Na
perspectiva do presidente da Associação
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OS NÚMEROS, EM 2009

300 MILHÕES
DE PRODUÇÃO NACIONAL EXCEDENTÁRIA

40%

É A DIFERENÇA DE PREÇO ENTRE AS PEÇAS PORTUGUESAS E ASIÁTICAS

67 %

DO CONSUMO NACIONAL É IMPORTADO

900 MILHÕES
DE EUROS É O VALOR DA PRODUÇÃO NACIONAL

55 MILHÕES

DE EUROS DE IMPORTAÇÕES DIRECTAS (SUDESTE ASIÁTICO)

130 MILHÕES
DE EUROS DE IMPORTAÇÕES DIRECTAS

90%

DAS IMPORTAÇÕES VÊEM DE TRADERS SEDEADOS NOS PAÍSES BAIXOS
de Indústrias da Madeira e do Mobiliário
de Portugal (aimmp), Fernando Rolin, este avanço asiático tem repercussões a diversos níveis, comprometendo não só a
competitividade das empresas nacionais,
mas gerando igualmente desemprego e
provocando problemas na saúde nos consumidores. O dirigente reconhece que os
produtos da China ou do Vietname são
mais baratos, mas acarretam uma série
de constrangimentos de índole social e
laboral (realidades conhecidas mundialmente, com a exploração de menores e
ausência de leis de protecção laboral a
serem noticiadas constantemente). Numa entrevista ao Diário de Notícias, Fernando Rolin, adverte para a “completa
contradição dos produtos asiáticos face
a exigências fitossanitárias e de segurança do produto que correspondem a directivas europeias que somos obrigados a
cumprir”. Todavia, o empresário frisa que
a associação não está contra a importação de mobiliário, mas sim de “maus móveis”. “Somos contra os comerciantes

que, numa lógica de criação de lucros a
curto prazo, se desinteressaram da oferta nacional e contra alguns industriais
que, em vez de apostarem na melhoria
permanente da qualidade, passaram simplesmente a importar móveis asiáticos”,
argumenta, admitindo que o maior receio
da aimmp é que estes estejam a “promovê-los no exterior como mobiliário português, sabe-se lá se subsidiados pelo
QREN”. Esta apreensão é partilhada por
vários empresários, que têm contactado
a associação nesse sentido.

Europa ‘invadida’
A crise internacional afectou todos os
sectores da sociedade e este ramo não
foi excepção. Contudo, o valor de importações directas asiáticas quase que duplicou entre 2008 e 2009. Os números
servem de alerta, pelo que Fernando Rolin é peremptório ao defender medidas
a nível comunitário. O responsável da
aimmp preside actualmente à Confederação Europeia do Mobiliário (EFIC) e

tem colocado a questão no topo das prioridades. Recorde-se que a organização
italiana tem sido agente activo na luta
pelo controlo da qualidade dos produtos,
visto que “têm dentro portas 30 por cento
do mobiliário asiático”. A EFIC encontrase neste momento a elaborar uma ficha
técnica de cada peça, a ser discutida na
DG Trade para a criação de uma directiva comunitária sobre esta matéria. Países
asiáticos como China, Vietname e Indonésia têm vindo a substituir os mercados
tradicionais de Itália, França e Espanha,
que até há poucos anos eram as principais origens do mobiliário importado,
assumindo, em 2005, uma quota de mercado de 75 por cento (num total de 93 por
cento ocupado pela região europeia). Já
nesse período, a China estava a tornarse dominante, pois era responsável por
43 por cento das importações dos Estados Unidos da América e 33 por cento
da Europa. Aliás, a aquisição de mobiliário chinês por parte da Europa passou
de seis por cento em 1999 para 48 por
cento em 2004. A mesma tendência verificava-se no âmbito dos revestimentos
e soalho. Os baixos custos dos materiais
têm sido responsáveis pela competitividade feroz deste mercado, contribuindo
para a estagnação e declínio de um sector que tem uma longa tradição europeia.
A aposta em design de vanguarda e o recurso a tecnologias de ponta ao serviço
de produtos de qualidade e duráveis tem
sido o caminho trilhado pelos grandes fabricantes europeus. Todavia, estes continuam a argumentar que não é suficiente
e há que tomar medidas para controlar a
qualidade dos produtos importados. Isto
porque, segundo o presidente da aimmp,
os consumidores acreditam numa vantagem ilusória, já que “se houver uma avaria numa porta ou numa prateleira não
têm material de reposição”. “Esses móveis acabam por não ficar tão baratos”,
reitera, lembrando que “perante uma reclamação, não lhes resta alternativa senão ‘canibalizar’ um móvel, às vezes por
causa de uma porta”. “E há empresas que
têm lá atrás contentores cheios de móveis ‘canibalizados’ que só servem para
vender a peso ou queimar”, acrescenta,
lembrando que se verifica ainda a ausência de responsabilidade social.

À CONQUISTA
DO ORIENTE
Colocar a indústria nacional na rota asiática é o mais recente desafio da aimmp
(Associação das Indústrias de Madeira e
Mobiliário de Portugal), através da sua
marca institucional ASSOCIATIVE DESIGN®. A iniciativa surgiu como resposta à invasão dos produtos do Extremo
Oriente e contempla uma missão empresarial que, até ao final do ano, vai percorrer Xangai, Tóquio, Singapura e ainda a
Malásia. Recorde-se que, apesar da produção portuguesa ser excedentária em
300 milhões de euros, 67 por cento do
consumo interno recorre a artigos importados, sendo que 30 por cento provém do
sudoeste asiático, nomeadamente China,
Filipinas, Tailândia e Vietname. Este factor motivou a organização desta acção,
que visa mostrar a qualidade do mobiliário luso que, ao contrário do que acontece na indústria asiática, segue todos os
parâmetros e normas de qualidade e segurança internacional, sendo detentores
de reconhecida certificação.

Hotelaria flutuante
A ASSOCIATIVE DESIGN®. aliou-se à
viagem de circum-navegação da Marinha Portuguesa e, aproveitando a sua
paragem por estes portos, organizou
mostras de design, atraindo para o navio
recepções sociais, com o intuito de apresentar peças restauradas e que foram inseridas em ambientes da embarcação.
Assim, a aimmp tem promovido exposições em Tóquio (Julho), Xangai (Agosto) e, mais recentemente, em Singapura
(Outubro). Vinte empresas participam na
iniciativa: Alvo, Ambibat, Antarte, Belar,
Boca do Lobo, Cerne, Colunex, Haut de
Gamme, Fertini, Induflex, Jetclass, Luís
Soares Barbosa, Movis, Munna Design,
Opostos, Porto Oriente, Redi, TemaHo-

“Os portugueses não
têm sabido reagir
convenientemente
à invasão
dos produtos
do Extremo Oriente”
Fernando Rolin, presidente da aimmp

me, Hestia e ADC. A mostra de mobiliário “Made in Portugal” destina-se à
promoção da fileira de casa e decoração
em parceria com sectores complementares, nos principais pontos do Oriente.
Uma acção de charme que promove ao
mais alto nível o que melhor se produz
em Portugal nesta área. A missão empresarial incidiu particularmente em Tóquio
e incluiu a visita a lojistas e a pontos de
venda, bem como a concretização de uma
série de reuniões bilaterais, com o propósito de estabelecer futuras parcerias que
permitam a entrada do mobiliário português neste país. As nações têm um longo
historial de relacionamento e o mercado
japonês apresenta-se com potencial para
agregar a oferta portuguesa. Além disso,
este mantém um peso incipiente na balança do comércio externo português.
Atenta a esta realidade, a aimmp decidiu
implementar a iniciativa inédita de levar
os produtos das 20 marcas intervenientes até este público-alvo, cujas necessidades se enquadram na oferta lusa. “A
entrada no mercado japonês, pelas enormes potencialidades que representa para
as nossas marcas, tornou-se imperativa
e uma oportunidade que devemos agarrar e para a qual devemos trabalhar afincadamente”, considera Fernando Rolin,

presidente da aimmp. De
acordo com as informações
da AICEP (Agência para o
Investimento e Comércio
Externo Português), o Japão manifesta interesse em
materiais de construção,
mobiliário, moda e têxteislar, coincidindo predominantemente com a oferta
da indústria nacional, “reconhecida no Japão como
produtora de bens e tecnologias ‘Made
in EU’ e, consequentemente, com muito
boa imagem”. O investimento de cerca
de 500 mil euros teve como último destino Singapura, a segunda economia mais
competitiva do mundo (dados do relatório “World Competitiveness Yearbook”,
publicado pelo “International Institute
for Management Development” – IMD).
A cidade chinesa está a promover uma
política de captação de investimento estrangeiro, tendo como mais-valias uma
excelente rede de comunicações e um
sistema fiscal atractivo. Boas razões que
motivaram a investida portuguesa que
procura firmar-se numa economia, cujo
crescimento económico deverá situar-se
entre 13 e 15 por cento (este ano), tendo
registado uma expansão recorde da produção no segundo trimestre de 2010 e
um PIB (Produto Interno Bruto) a crescer 19,3 por cento entre Abril e Junho. A
política de aposta no mercado asiático é
para manter e a aimmp está já a planear acções para 2011. A associação espera
participar no IFFS (International Furniture Fair Singapore), com quatro empresas (Março); no Interior Lifestyle 2011, a
decorrer no Japão, em Junho (cinco empresas) e no Interior Lifestyle China 2011
(oito empresas).

madeira&mobiliário

XYLON PORTUGAL | 55

madeira&mobiliário

56 | XYLON PORTUGAL

PORTAS E JANELAS
DE MADEIRA
COM MARCAÇÃO CE

ARTIGO PUBLICADO NA EDIÇÃO DE SET/OUT DA XYLON ITÁLIA

Maior transparência no sistema vulgarmente

a marcação CE. Um tema debatido em pro-

mente aprovados. Razão pela qual, alertou os

denominado por “cascata” e criação de uma

fundidade num seminário organizado pelo

presentes para a importância de começar a

relação mais estreita entre os ensaios de tipo

consórcio italiano LegnoLegno di Correggio,

aplicar o quanto antes as novas regras durante

inicial e todo o processo criativo estão entre

da província de Reggio Emilia, que conta ac-

a marcação do produto. A norma vem contri-

os conteúdos mais importantes no que respei-

tualmente com mais de 800 membros e um

buir para esclarecer um tema difícil, especial-

ta à actualização da norma UNI EN 14351-

laboratório de ensaios desde 1993, disponí-

mente para os mais “pequenos”, pois, como

1:2006+A1:2010. O objectivo é fomentar um

vel para todas as PME’s, que na sua maioria

salientou D’Albo, este é um assunto que le-

forte sentido de responsabilidade junto dos

constituem esta associação. A apresentação

vanta ainda alguma ambiguidade, nomeada-

diferentes actores envolvidos, pois defende o

do novo conteúdo da norma UNI EN 14351-

mente ao nível da inovação e das questões

princípio de que quando o fabricante se baseia

1:2006 + A1: 2010, actualizada a 15 de Abril

regulamentares relacionadas com as provas

nos resultados de ensaio de um fornecedor ou

e à espera de ser publicada no Jornal Oficial

ITT (Initial Type Testing) e do já citado sistema

terceiros, não deverá ficar isento de contribuir

da União Europeia, esteve a cargo de Anto-

“cascata”, que finalmente fica esclarecido no

para o desempenho do produto.

nio D’Albo, director técnico do consórcio. Este

âmbito regulamentar, sobretudo no que con-

responsável aproveitou a ocasião para infor-

cerne aos procedimentos que vão desde a ins-

Na última edição da Xylexpo, foi apresenta-

mar todos os construtores sobre a inscrição

pecção inicial, até ao controlo de produção e

da uma das novidades mais importantes para

no orgão legislativo italiano da nova versão da

à vigilância contínua. Assim, a marca/empre-

o segmento de portas e janelas de madeira:

norma, tendo sido os seus conteúdos devida-

sa passará a apostar não só no produto e nos

de produzir o produto dentro dos resultados
do mesmo teste fornecido pelo contrato. Não
é necessário fazer mais testes ITT quando o
produto contém os mesmos componentes utilizados para o ITT e é montado de acordo com
as instruções de montagem em causa ou o
produto inclui componentes equivalentes sendo colocado numa mesma classe e montado
correctamente, afirmou D’Albo.

CONTROLAR E RASTREAR
Uma das notícias importantes para o FPC
documentos comerciais que o acompanham,

DEFINIÇÃO DO SISTEMA “CASCATA”

(Controlo do Processo de Fábrica) da mar-

mas também no tratamento de produtos não

O novo texto também incide sobre este sis-

cação CE, para o qual a norma actualizada

seriados. Senão vejamos.

tema, um assunto sobre o qual ainda existe

inclui duas etapas principais, além da inspec-

alguma confusão. De acordo com a versão ac-

ção inicial e do acompanhamento contínuo,

A nova versão da norma estabelece como tes-

tualizada, os resultados do teste padrão ITT

é o alargamento a áreas como a qualificação

tes obrigatórios a permeabilidade ao ar e tér-

podem ser atribuídos por um designer/desig-

dos trabalhadores e a rastreabilidade do pro-

mica. No entanto, o produtor deve também

ner de montagem, que por sua vez pode ser

duto. A inspecção inicial não exige a presença

trabalhar com outros elementos de prova até

um fabricante de componentes, um designer,

na fábrica da certificação, mas pode ser feita

ao momento não obrigatórios, mas que são

uma ‘casa’ de sistema ou uma organização de

directamente pelo fabricante uma auto-certi-

cada vez mais exigidos pelo mercado como

sistemas comuns para a fábrica. Uma vez re-

ficação: isto significa, contudo, que o próprio

parte da qualidade global do produto, o que

alizados os ensaios de um protótipo, há uma

produtor é devidamente informado. A rastre-

inclui por exemplo a resistência ao vento e

notificação de testes, seguindo-se o seu pró-

abilidade e monitoração, não anteriormente

acima de tudo ao barulho. Garantias que de-

prio depoimento. Dessa forma, pode-se veri-

especificadas na norma, exige agora o regis-

sempenham um papel importante enquanto

ficar se o produto que se produz é igual ao

to de todos os testes e da disponibilidade de

factores de maior competitividade e superio-

protótipo. A venda constitui, por isso, um con-

evidências ITT para estabelecer a comparação

ridade das marcas/empresas.

trato que define as condições concretas de uti-

do desempenho de amostras testadas durante

lização dos resultados dos testes e o modo

o controlo da produção. Nesse sentido, os tes-

Para a permeabilidade do ar de produtos es-

de comunicação para suporte documental. A

tes realizados para o FPC e, por conseguinte,

peciais nas classes mais baixas e no padrão

cópia do teste ITT deve ser mantida durante

ao produto, são usados para controlar toda a

de tamanhos especiais oferece a possibilidade

10 anos. Estas alterações tornam ainda mais

produção. Os mesmos foram realizados antes

do construtor usar uma tabela dividida em três

transparentes as responsabilidades incutidas,

da escolha ITT de produtos a serem colocados

classes: para uma porta exterior contínua com

as quais permanecem a cargo do fabricante ou

no mercado, no entanto estes incluem testes

selo devidamente compactado o padrão é de

montador que coloca o produto no mercado

de confirmação para garantir que o produto

classe 1; a classe 2 é dirigida para as janelas

segundo instruções precisas fornecidas pelo

é realmente o da ITT. Em relação à monito-

fixas com abertura e selos ainda devidamen-

criador original, pois é também da sua respon-

ração contínua e à frequência das operações

te compactados e, por último, a 3 destina-se

sabilidade garantir segurança ao usuário final

de vigilância, a norma indica que seja uma

às luzes fixas devidamente seladas com juntas

através do compromisso de qualidade exigido

tarefa realizada no mínimo uma vez por ano,

ou silicone. Um mecanismo que, de acordo

aos diferentes fornecedores, mesmo quando

mas, como salientou o director técnico da Leg-

com a realidade de mercado, se revela redu-

eles não são na realidade os autores dos tes-

noLegno, depende de cada caso e pode ser

tor no que diz respeito a testes laboratoriais,

tes e respectivos relatórios. A relação entre o

realizada directamente pelo fabricante. O im-

pois não inclui, por exemplo, o número de fo-

fabricante e o fornecedor aparece ainda mais

portante é que qualquer mudança significativa

cas e também ameaça minar o trabalho de

vinculada numa outra etapa fundamental no

no FPC seja aplicada para garantir a eficácia

investigação desenvolvido pelos laboratórios,

processo de marcação CE que associa o teste

da marcação CE e que este seja um proces-

explicou D’Albo. Segundo o mesmo, a clas-

ITT à supervisão na fase de produção. O fa-

so visível para a marca. O produto mostra a

se 2 para janelas fixas com abertura não tem

bricante é convidado a aplicar exactamente as

marcação simplificada do logótipo CE, a refe-

em consideração o investimento que traria

instruções de instalação e montagem forneci-

rência do produtor, os dois últimos dígitos do

o produto mesmo numa classe 4. O terceiro

das pelo designer, enquanto este deve seguir,

ano de aposição da marca se esta já é conhe-

problema não solucionado é a acústica para

por sua vez, todo o processo produtivo de per-

cida, o ano em curso para os novos produtos,

os produtos da classe 3, para os quais existe

to, indo para a fábrica e, em seguida, verificar

os padrões de regulamentação do produto e a

uma tabela adicional.

se a pessoa que detém a tecnologia é capaz

sua utilização/duração prevista.
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Madeira americana:

A IMPORTÂNCIA
DA CLASSIFICAÇÃO
ARTIGO PUBLICADO NA EDIÇÃO DE SET/OUT DA XYLON ITÁLIA

Para comprar e utilizar melhor a madeira
da folhosa americana, uma espécie com
muita procura e bastante utilizada no
mercado europeu, é importante conhecer em profundidade as suas características e classificação. Um tema abordado
recentemente por Bob Sabistina, consultor do Conselho de Especialistas Americanos de Madeira (AHEC- American
Hardwood Expert Council), que, em
conjunto com a Associação Nacional
de Madeira Serrada da Folhosa (NHLA
- National Hardwood Lumber Association), tem divulgado as regras que constituem o instrumento fundamental para
escolher e utilizar a madeira americana.
Normas que incluem a classe “FAS” e
que motivou Sabastina a esclarecer algumas questões desconhecidas dos indus-

triais europeus. “Existem muitos factores
que afectam a repartição dos quadros de
uma determinada classe e que, de acordo
com as regras da NHLA, permitem ‘defeitos’ para o exterior do percentual de
corte da tabela usada para atribuir qualidade. As diferentes categorias de qualidade são baseadas na parte da tabela que
não tem defeitos”. Para pertencer à categoria “Fas” a percentagem é superior a
83 por cento ou 10 pés para 12. A superfície de corte também deve ter um comprimento de 5-7 pés para garantir que o
comprador recebe pranchas no tempo
suficiente”, refere.
As regras de classificação que limitam o
tamanho dos defeitos de fora da área líquida exigida para a sua classe incluem

restrições às velas, ao desdobramento da
madeira, aos nós, à presença do osso e
à deformação/convexidade das tabelas
que, se não forem ultrapassadas, são desclassificadas para um painel “Fas”. Para
ter melhor qualidade, o comprador pode
acordar com o fornecedor, embora a um
preço muito mais elevado e com um contrato claro nesse sentido.
Para além do padrão standard “Fas”, existe depois a classe “Prime”, que é direccionada principalmente para o mercado
de exportação e é reconhecida por compradores europeus que procuram uma
‘estética’ superior da madeira para abastecer a sua rede de distribuição. Aqui os
lotes de madeira seca estão devidamente
embalados em linhas rectas e os quadros

semelhantes em toda a largura reduzida para 4 e 5 polegadas, sendo por isso
mais estético e mais fácil de vender. A
denominação “Prime”, adverte Sabistina,
“não é um padrão universalmente reconhecido, uma vez que varia de fabricante
para fabricante, razão pela qual importa
esclarecer acerca das suas características, muitas vezes comparadas com as de
classe standard “Fas”.
No que concerne às exportações, o “Prime” aproxima-se da classe “Comsels”,
utilizada por diferentes fornecedores nas
regiões dos Apalaches, do Centro-Oeste
e do Sul e que integram a “Fas one Face”
(F1F) e “Selects”. Sabistina esclarece a
diferença entre as classes mais altas F1F
e “Selects”: são quase idênticas, excep-

to nas dimensões mínimas permitidas.
O “Fas one Face” deve ter um tamanho
de placa igual à prevista para a classe
“Fas”, que, para a maioria das espécies,
é de 6 polegadas de largura e 8 metros
de comprimento. A classe “Selects” permite, por sua vez placas menores, ou seja, 4 polegadas de largura e 6 metros de
comprimento. Ambos devem produzir
cortes de classe “Fas” sobre a face melhor e não inferior a “N.1 Common” na
face pior, dependendo das áreas de origem dos materiais que utiliza as normas
adequadas.
A classe “Selects” é mais frequentemente vendida pelos fornecedores do
Norte, em regra as árvores desta região crescem mais lentamente do que

no resto dos EUA; os fornecedores precisam de recuperar o investimento e o
tempo, pelo que muitas vezes vendem
segundo tabelas inferiores às realmente estabelecidas para este padrão. Espécies como Hard Maple, Yellow Birch,
Aspen, Northern Red Oak e Northern
White Oak são normalmente comercializadas nas classes “Selects” e “Better”.
“É importante alertar que as tabelas de
classe “Fas” são quase sempre vendidas
com sendo uma dessas duas classes.
Aliás, o convencional da classe “Prime” é uma combinação das duas, mas
não se deve esquecer que num lote de
madeira das classes superiores (“Fas”,
“1F&Btr”, “S&B”, “Prime” ou similar), cada tabela deve ter pelo menos uma face
“Fas”, explica.
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DIMINUEM AS EMBALAGENS
DE MADEIRA,
AUMENTA A RECUPERAÇÃO
ARTIGO PUBLICADO NA EDIÇÃO DE SET/OUT DA XYLON ITÁLIA

O número correspodente às embalagens de ma-

Esta diminuição possibilitou, contudo, a sua

EXEMPLO A SEGUIR

deira que circularam em Itália, durante o ano

valorização, pelo que, em 2009, a Rilegno

O ‘sistema Rilegno’ está a ser executado há

transacto, diminuiu cerca de 23 por cento, ten-

(consórcio nacional que coordena e promove

mais de dez anos e baseia-se fundamental-

do sido compensado pelo aumento em cinco

a recuperação, recolha e reciclagem de em-

mente numa rede de acordos com municípios,

pontos percentuais do montante recuperado,

balagens de madeira) conseguiu 1 milhão e

empresas e entidades públicas e privadas para

que pela primeira vez superou os 60 por cento

531.800 toneladas de resíduos de madeira em

organizar o aproveitamento da madeira em todo

(em 2008 tinha sido de 55,6 por cento). 2009

toda a Itália, dos quais 789 mil toneladas (cerca

o país a partir de embalagens de resíduos de

foi, por isso, segundo os industriais do sector,

de 52 por cento) foram resíduos de embalagens

madeira ou de outras substâncias. O número de

um ano de ‘luz e sombra’ no que se refere às

de madeira. Se se somar os resíduos de emba-

acordos estabelecidos com todos os municípios

embalagens de madeira (paletes, caixas para

lagens de madeira recolhidos por terceiros au-

italianos no início do ano passado aumentou

frutas e legumes, etc). Esta queda pode ser atri-

fere um total de 1.267.800 toneladas enviadas

para quase 325 convenções no final de 2009

buída à crise económica e à descida do consu-

para a recuperação, 60,6 por cento desse con-

e abrangeu 4.713 municípios (74 comuns em

mo, que tem afectado todo o sistema produtivo

sumo. Um valor muito satisfatório, que duplicou

relação a 2008). Indicadores que perfazem um

italiano. Fenómenos que atingem igualmente

os objectivos previstos no Documento Único

total de mais de 41 milhões de pessoas servi-

outros materiais normalmente utilizados nas

Ambiental 152/2006, fixado na meta dos 35

das, 70 por cento da população italiana. Em

embalagens, como é o caso do aço, alumínio,

por cento de recuperação dos resíduos de em-

2009 foram colectadas mais de 490 mil tone-

papel, plástico ou vidro.

balagens cuja matéria-prima é a madeira.

ladas de lixo público da área de madeira, um

A entrada para o consumo total do sistema Co-

De salientar que as embalagens recuperadas

2008. Um crescimento também sustentado a

nai (Consórcio Nacional de Embalagens) na ver-

não tiveram todas o mesmo destino. Em 2009,

Sul (mais 10 por cento), a Norte (mais cinco por

dade registou menos 11,7 em 2009 quando

quase um milhão de toneladas foram enviadas

cento) e praticamente estável no Centro, onde

comparado a 2008. O sector da madeira, é no

para a reciclagem de matérias-primas das in-

teve um aumento de um por cento. O acordo

entando, o mais atingido: o declínio foi de 626

dústrias de reciclagem mecânica, onde se tor-

com plataformas espalhadas por todo o país fa-

mil toneladas para um total de 2,94 milhões de

naram placas de partícula; 206 mil toneladas

cilita a colecta dos resíduos de madeira e a re-

toneladas de embalagens introduzidas no con-

vieram da regeneração de paletes reparadas, 9

dução no volume a ser recuperado, atingindo

sumo neste país. Um número inferior ao da dé-

mil toneladas foram tomadas para a composta-

quase 369 pessoas no final de 2009, mais sete

cada passada, quando o material de embalagem

gem e 55.800 mil para valorização/recupera-

do que em 2008, garantindo uma cobertura em

de madeira era de 2,39 milhões de toneladas.

ção energética.

todas as regiões italianas.

número que aumentou cinco por cento face a

ECONOMIA DE ENERGIA EM MÓVEIS:
ATENÇÃO À ASPIRAÇÃO!
ARTIGO PUBLICADO NA EDIÇÃO DE SET/OUT DA XYLON ITÁLIA

dos 25 por cento. Isto acontece ao abrigo da
lei que regula o consumo das máquinas de fluído cúbicos, como ventiladores, compressores
e bombas: a lei, conhecida como “afinidade”,
traça uma relação com o expoente de 3 na
redução da velocidade (o que corresponde a
um motor de indução para frequência reduzida) e a correspondente redução no poder. Por
exemplo, se conseguirmos reduzir a velocidade
para 2 / 3 (igual a 66 por cento) o consumo de
energia será 27/08 (30 por cento). Além disso, o sistema pode agora ser ligado ou desligado, sem quaisquer problemas durante o dia,
de acordo com as necessidades de trabalho.
Antes não era possível evitar o ‘conflito’ eléctrico e mecânico devido ao arranque de picos
de corrente. Agora, quando o trabalho é muito exigente em termos de produção de serragem e pó, reduz-se ainda mais a frequência
a fim de atingir novas economias de energia.
Além da redução significativa do consumo podem ser alcançados outros benefícios decorrentes de cada vez que se utiliza o inversor
para accionar o motor eléctrico. Em primeiro
lugar, reduzir a frequência de operação e, consequentemente, a velocidade do aspirador, o
nível de ruído cai consideravelmente, garantindo um bom conforto no interior da planta. O
outro desenvolvimento positivo é a redução a

Quando se trata de mobiliário, pensa-se ime-

ma resultou na análise do consumo de energia

zero da manutenção devido ao facto do velho

diatamente em design. E esta equivalência

eléctrica. Com a avaliação do software Omron,

painel eléctrico ser muito datado e, portanto,

é particularmente verdadeira para as empre-

a empresa conseguiu perceber que tinha muito

requer acesso frequente a uma operação efi-

sas que fazem história pelo design mobiliário

espaço para melhorar. O sistema de extracção

ciente. Sem esquecer que agora os motores

e tomam a inovação e a alta qualidade como

consiste em três aspiradores de pó, cada um

estão sujeitos a menos sobrecarga no início e a

principais estandartes. Veja-se o exemplo da

com um motor de 45 kw. Antes da adopção do

operar com correntes reduzidas. Esta é a ges-

Emmebi, marca histórica no mobiliário. Criada

sistema inversor inteiro, estava ligado na parte

tão inteligente da empresa: evitar uma atitude

na década de sessenta, é hoje uma empresa

da manhã e trabalhava o dia todo, com a única

mental passiva, de forma a que passo a passo

moderna, cujos produtos nascem de uma há-

quebra na hora do almoço. O dia de trabalho

possa identificar - num local de produção ou

bil combinação de design, artesanato e pro-

foi, então, de oito horas à potência nominal.

em toda a empresa - todas as aplicações que

cessos industriais.

A estimativa de consumo é, portanto, fácil de

podem ser melhoradas em termos de eficiên-

calcular: basta multiplicar os 135 kW instala-

cia energética. O trabalho sobre o consumo, na

Em todas as suas actividades de marcenaria e

dos para durante todo o dia e para os 240 dias

verdade, não se destina a ser a única visão da

acabamento, desde onde se trabalha, até onde

de trabalho por ano para termos um consumo

administração porque, de facto, a Emmebi tem

se corta a madeira e seus derivados, têm em

de pré-intervenção de cerca de 259 MWh por

procurado outras possíveis fontes de poupan-

atenção a aspiração de pó vegetal, fundamen-

ano, representando mais de 30 mil euros. Ac-

ça e optimização, dando o exemplo na área da

tal para um ambiente de trabalho saudável e

tualmente, o funcionamento dos três motores

pintura, em que há fases activas (quando está

para a preservação dos equipamentos intru-

está a uma frequência máxima experimental

em funcionamento o operador de pulverização

mentais. Razão pela qual, a Emmebi criou um

de 45 Hz a fim de garantir o mesmo desem-

do produto) e as fases passivas, onde o uso é

poderoso sistema que pode detectar partícu-

penho do sistema, desta forma já recebem os

interrompido para colocar a peça. Todas as ac-

las ainda mais volátil. A instalação deste siste-

benefícios em termos de consumo na ordem

ções são possível de melhorar.
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ESPECIAL COZINHAS

NOVO
‘LOOK’
O salão Eurocucina 2010, que decorreu em
Itália, rapidamente se transformou numa
enorme janela de oportunidade para os
empresários descobrirem como esta indústria
está a aprender a reagir à recessão económica
global e quais as ferramentas que utiliza para
competir no futuro. As soluções apresentadas
centraram-se essencialmente em factores
como a personalização, a sustentabilidade
ambiental, a tecnologia e o design de autor.
ARTIGO PUBLICADO NA EDIÇÃO DE SET/OUT DA XYLON ITÁLIA

Distinguir padrões históricos que marcaram as décadas do bramido de-

COMPACTO E FUNCIONAL

sign italiano e destacar o desenvolvimento e qualidade constante dos

O destaque deste ano centrou-se numa tendência minimalis-

produtos lançados no mercado foram os dois grandes objectivos da

ta fabulosa, que inclui madeira natural e acabamento em la-

última feira. Em evidência esteve, no entanto, a sustentabilidade eco-

ca, vidro e metal, numa cozinha compacta, mas abrangente,

lógica com o uso de materiais e acabamentos sem emissões nocivas

com uma excelente dotação orçamental. Uma composição

para a saúde. Máxima facilidade de utilização e novos processos de

do ‘diálogo’ essencial, em linha com a área de estar, em que

produção que permitem aos clientes personalizar o design da cozinha,

a ‘nova’ cozinha se torna num espaço prático, com ambien-

adaptando-a ao seu gosto pessoal ao nível do padrão, cor e composi-

tes flexíveis e adequados, inclusive em dimensões menores.

ção, bem como aos espaços, foram algumas das soluções aplaudidas

O conveito-chave é mesmo a flexibilidade na concepção e

pelos profissionais. E, claro, toda a tecnologia que integra novos dis-

utilização: os produtores procuram, cada vez mais, oferecer

positivos para abertura e fecho, que incluem a automação de portas e

‘ambientes’ personalizados e cozinhas com uma linha estéti-

gavetas com um simples toque, os vários elementos de segurança que

ca passível de ‘sofrer’ adaptações modulares, ou seja, pronta

privilegiam a anticolisão e o aumento do número de monitores e ecrãs

para ser integrada em espaços adjacentes, tais como a lavan-

LCD que retratam uma cozinha, cada vez mais, ‘inteligente’ e interac-

daria. Esta oferta é especialmente relevante numa época de

tiva. Num ano difícil para o mobiliário italiano, que também atingiu a

crise económica, pois permite ao cliente ter um espaço à sua

indústria da cozinha, embora em menor grau do que o restante sector,

medida, sem sacrificar a qualidade. Em primeiro plano, este-

esta área demonstrou que irá continuar o seu caminho sustentado em

ve também a ‘mistura’ da cozinha com o resto do mobiliário,

conceitos de evolução e refinamento de estratégias do produto para co-

em que se salienta a abertura e fecho de portas e persianas,

mercialização. Uma vitalidade evidenciada em toda a linha.

pela possibilidade do seu uso retrátil inovador.

MADEIRA EM DESTAQUE
De madeira natural, pintada ou manchada, tratada com acabamentos

TECNOLOGIA E DESIGN

atóxicos e plaina manual que destaca as características da cor e textura,

Tecnologia e design unem-se na cozinha com o objectivo de alargar

as novas cozinhas ganharam ‘vida’ para construir um ‘diálogo’ contem-

o sector para novas áreas e indústrias. No certame deste ano houve

porâneo e inovador, continuando a desempenhar um papel decisivo na

espaço para a experimentação de grandes marcas internacionais em

vida do homem. As mais recentes ofertas foram reinventadas e reinter-

voga, que foram capazes de aplicar a sua criatividade para conceber e

pretadas segundo estes princípios. Até o jogo de cores e grãos naturais,

propor conceitos inovadores, com grande cuidado nos detalhes, mas

criado a partir da viragem com a combinação de diferentes folheados,

também na configuração de novas propostas estética e funcionalmente

foi acautelado pelo uso de madeira tratada pelo calor, especialmente

independentes no espaço-habitação, com ilhas e armários de formas

para garantir a força e a cor estável ao longo do tempo, combinando

suaves e curvas e diferentes elementos em suspensão na parede; a

com materiais como o vidro e o metal. As actuais cozinhas de madeira

reinterpretação dos modelos históricos que se consolidaram no merca-

mantêm o seu charme, aliando as formas lineares com o equipamento e

do, destacando o peso do autor no projecto sobre a qualidade global

a sofisticação do hardware e alças, que adquirem um projecto especial

da cozinha e do produto final. Metal, madeira e laca estiveram entre os

de valor acrescentado.

principais materiais em relevo.
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Que cenário
para os móveis
ARTIGO PUBLICADO NA EDIÇÃO DE SET/OUT DA XYLON ITÁLIA

Quais serão as futuras tendências no
sector do mobiliário doméstico e espaço
interno? Para responder a esta questão,
particularmente difícil para os fabricantes da indústria de móveis produzidos em Itália, tentou responder o grupo
Assarredo-FederlegnoArredo, que encomendou à empresa de investigação
Gfk Eurisko, experiente em concentrarse sobre cenários possíveis de evolução.
A pesquisa, organizada em colaboração
com a Assobagno-FederlegnoArredo, começou a partir dos espaços mais populares da casa e chegou a compilar uma
lista de sete diferentes tipos de apartamento, indicando as suas principais características. A análise estruturou-se em
duas linhas fundamentais: a primeira
assentou na exploração de novas tendências para a casa e a habitação em
geral, de modo a ter uma visão sobre os
aspectos que irão influenciar a compra
de mobiliário, e a segunda baseou-se na
compreensão das diferentes culturas da
compra, com o objectivo de se chegar
a uma segmentação dos consumidores

italianos de mobiliário que possam efectivamente explicar o que motiva o comprador a fazer uma aquisição melhor do
que outro. A pesquisa descobriu que 87
por cento da amostra possui uma habitação e considera-a o recurso mais valioso
da sua vida, pois representa a sua família
e a si próprio. Razão pela qual, em tempo de crise ou não, a casa é um ambiente em constante mudança. A decoração
não é considerada um activo que dure
para sempre, mas que pode ser modificado e renovado de acordo com a evolução
de gosto ou estilo de vida dos consumidores, factores que tendem a favorecer a
mudança no tempo de duração da mesma. Entre os espaços mais populares sujeitos a alterações encontra-se a suite, o
quarto e a cozinha, seguidos pela salade-estar, como um espelho dos gostos e
necessidades pessoais, que influencia à
uma maior autonomia e necessidade de
novas opções de mobiliário. Na hora da
compra, a escolha recai para pontos de
venda em supermercados ou lojas especializadas, tendo em consideração que o
dinheiro é um valor decisivo na opção
final. No entanto, superior a esse factor
está o estilo, ou seja, o modo de pensar e

de viver a casa, que influencia as características do mobiliário. Exemplo: para a
casa ‘cool’ e a casa ‘ambiente perfeito’ a
atenção dirige-se para o detalhe, com um
elevado nível de investimento na aquisição de componentes de mobiliário de
alta qualidade, em parte devido às boas
condições económicas do público-alvo.
Praticidade e design é, contudo, a combinação de todas as teclas das tipologias
de casas modernas, que adaptam móveis
em constante evolução e sem uma conotação demasiado clássica. A casa ‘bem
para manter’, por exemplo, exige um investimento contínuo na renovação, com
foco principal na cozinha, o que expressa a necessidade de soluções permanentes. Na casa ‘prática’ sente-se a presença
do estilo moderno e está equipada com
bens de conforto e a conveniência de
mobiliário comprado em lojas. Na casa
‘contrução’, alvo de pessoas idosas ou
com baixa renda, também é possível
apresentar tendências económicas para
aquisição de mobiliário que combata a
compra estática.
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“3 mil milhões para
maior linha de
crédito de sempre”

DIREITOS RESERVADOS

Agilizar o acesso das empresas ao crédito e implementar medidas que permitam
a desburocratização e aceleração da execução dos projectos, sem esquecer a
adaptabilidade daqueles que já foram aprovados, são algumas das linhas da
estratégia, divulgada pelo Ministério da Economia, Inovação e Desenvolvimento,
no âmbito da aplicação do QREN. Vieira da Silva, titular da pasta, explicou à Xylon
Portugal quais as medidas governamentais em curso para auxiliar um sector que
considera pró-activo na promoção da qualidade, do design e na afirmação dos seus
produtos nos mercados internacionais.

De acordo com o último Boletim Mensal
de Economia Portuguesa, o sector da
‘Madeira, Cortiça e Papel’ contribuiu
para um acréscimo das exportações
portuguesas no primeiro semestre de
2010. Trata-se de uma área estratégica
para o acréscimo de valor da economia
nacional?
Os dados recentemente divulgados pelo
INE, referentes aos primeiros nove meses
de 2010, demonstram um crescimento
muito significativo das exportações portuguesas de cerca de 15,5%, face a igual
período do ano passado. Dos agrupamentos de bens que mais contribuíram
para esta subida, destaca-se, precisamente aqueles referentes à ‘Madeira, Cortiça e Papel’, cujas exportações cresceram
neste período, em termos homólogos,
27,5%, bastante acima do crescimento geral das exportações. Trata-se, por isso, de
um sector estratégico que tem contribuído fortemente para a recuperação da economia portuguesa e assume já um peso
muito significativo no total das exportações – cerca de 9,3%, de Janeiro a Setembro de 2010. Este sector será tanto mais
estratégico em termos de contributo para o valor gerado pela economia nacional

se for capaz de prosseguir os esforços positivos de aposta na inovação, no design,
na qualidade e diferenciação dos seus
produtos bem como no aprofundamento
da sua presença nos mercados internacionais mais competitivos.
Qual o papel da Indústria da Madeira e
do Mobiliário no relançamento da economia e do crescimento? É um agente
que pode auxiliar o país a sair da crise
económica e financeira?
O crescimento da economia portuguesa
nos próximos anos terá de se basear em
grande parte no dinamismo das exporta-

ções portuguesas. Neste sentido, a fileira industrial da madeira e do mobiliário
é muito importante para o relançamento
da economia, uma vez que se trata de um
sector dinâmico com um peso expressivo
nas exportações nacionais. Na última década, este sector assistiu a uma diversificação muito positiva dos mercados de
exportação – o peso dos mercados fora
do espaço europeu praticamente duplicou no total das exportações. Esta evolução positiva reforçará o contributo que
este sector irá dar, nos próximos anos, à
recuperação do crescimento da Economia portuguesa.

“Existem apoios específicos
no âmbito do QREN para estratégias
de eficiência colectiva
– pólos de competitividade
e tecnologia e clusters formalmente
reconhecidos – que abrangem
o Pólo das Indústrias de Base Florestal”
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“Em certos subsectores,
como o da pasta de papel
e o do mobiliário,
as exportações estão
neste ano a crescer
a um ritmo muito
elevado, o que constitui
um bom sinal”

Em quanto contribui este sector para o
PIB?
O sector das indústrias de base florestal
no seu todo representa cerca de 1,7% do
PIB. Se nos referirmos apenas ao sector
da Indústria da Madeira e do Mobiliário
o seu peso é de 1,1% no PIB.
E para a balança de exportações? Tendo em conta que emprega milhares de
pessoas, trata-se de um sector com um
forte contributo para a balança comercial?
A balança comercial do sector é largamente favorável a Portugal, o que significa que o país exporta mais do que
importa no que concerne esta categoria
de bens. Em 2009, contribuiu para reduzir o défice da balança comercial de bens
no valor de 1.200 milhões de euros. É um
valor muito significativo que representa

quase 7,2% do valor do défice desta balança em 2009.
Que análise faz do actual panorama da
Indústria da fileira florestal e do mobiliário?
Em 2010, o sector tem vindo a recuperar
a um bom ritmo da crise económica mundial de 2009. Em certos subsectores, como o da pasta de papel e o do mobiliário,
as exportações estão neste ano a crescer
a um ritmo muito elevado, o que constitui
um bom sinal. Como fiz já referência, este sector tem vindo a redireccionar uma
parte cada vez mais importante da sua
produção para o exterior. Este processo
deverá continuar, bem como a subida na
cadeia de valor e o reforço da cooperação
empresarial para a promoção da qualidade, design e afirmação dos produtos nos
mercados internacionais.

Tem potencial para crescer e para alargar o leque de oferta?
Esta área de actividade tem demonstrado uma forte capacidade de promover
iniciativas e instrumentos de cooperação
empresarial para a inovação de produtos,
para afirmação de marcas portuguesas,
as quais têm gerado importantes ganhos
de escala e sinergias para o sector. Estas
estratégias deverão prosseguir e intensificar-se possibilitando ao sector qualificar e diversificar a sua oferta de produtos,
reforçando e consolidando as suas vantagens competitivas nos mercados globais.
O Orçamento de Estado prevê apoios
para este sector? Quais?
Serão prosseguidos os apoios transversais à competitividade e à recuperação
da Economia, ao nível do financiamento
e capitalização das PMEs, incentivos fi-

nanceiros e fiscais à inovação, modernização e investigação e desenvolvimento
e ainda apoios à internacionalização. De
referir ainda que existem apoios específicos no âmbito do QREN para estratégias
de eficiência colectiva – pólos de competitividade e tecnologia e clusters formalmente reconhecidos – que abrangem o
Pólo das Indústrias de Base Florestal.
Quantas empresas acederam a linhas
de crédito PME Investe durante 2009 e
no primeiro trimestre do ano?
O número de empresas que beneficiaram das linhas de crédito PME Investe
já ultrapassa as 52.000, contabilizando-se
mais de 80.000 operações, o que representa um total de crédito na ordem dos
7.200 milhões de euros concedido. As
empresas beneficiárias destes apoios representam no seu conjunto cerca de 700
mil postos de trabalho.
Concretamente no que diz respeito ao
ano de 2009 e ao primeiro trimestre de
2010, o volume de crédito concedido ronda os 4 mil e 900 milhões de euros, tendo
sido beneficiadas mais de 40.500 empresas. Refere-se ainda que será lançada, em
2011, a maior linha de crédito de sempre –
PME Investe VII – dotada com 3.000 milhões de Euros.
No caso do mobiliário, o empresariado
é na sua maioria detentor de Pequenas
e Médias Empresas. Quais os apoios
do Estado a estas PME para fortalecer
a sua actividade e incentivar a criação
de novas?
No sector da Madeira e do Mobiliário foram até ao momento realizadas mais de
1.700 operações, no âmbito das linhas
PME Investe, com um volume de crédito concedido que ultrapassa os 225,5 milhões de Euros, empresas beneficiárias
que representam 33.900 postos de trabalho.Foram ainda apoiadas dezenas de
empresas do sector da Madeira e do Mobiliário no âmbito de programas de acesso a seguros de crédito e de incentivos
à recapitalização e concentração de empresas (PME Consolida).

Quando questionado, o sector de um
modo geral acha que o QREN, bem como os programas de internacionalização, têm sido bastante activos. Que
melhorias pensa que se podem fazer?
As ajudas do QREN são suficientes para suprir as carências do sector?
Em Julho deste ano, o Governo divulgou
uma estratégia de aceleração dos investimentos das empresas com projectos
aprovados no QREN a qual se centra em
dois pilares fundamentais: em primeiro
lugar, facilitar às empresas com projectos
aprovados o acesso ao crédito e a garantias e, em segundo lugar, a implementação de medidas ao nível da simplificação
de processos e de gestão dos Sistemas de
Incentivos, de modo a desburocratizar e
acelerar a execução dos projectos e permitir maior adaptabilidade dos projectos
aprovados. As referidas medidas de agi-

“Em 2011,
será lançada
a maior linha
de crédito
de sempre
– PME Investe VII –
dotada com
3.000 milhões
de Euros”
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lização e simplificação dos investimentos empresariais no âmbito do QREN
têm produzido resultados muito positivos. A título exemplificativo refere-se a
recepção, até ao final de Outubro passado, de mais de 1.000 candidaturas ao mecanismo excepcional de reformulação de
projectos. Estas candidaturas representam cerca de 30 por cento do universo
potencial de beneficiários e os pedidos
referem-se sobretudo a alterações ao calendário do projecto e ao volume de investimento associado.
Muitas empresas com QREN’s aprovados, algumas das quais com altas qualificações, não encontram do lado da
banca recepção para aprovação dos
mesmos. Como se poderá ultrapassar
esta situação?
A já referida estratégia de aceleração da
execução dos fundos do QREN no âmbito dos sistemas de incentivos às empre-

sas, lançada este ano, integra uma linha
de crédito especial - QREN Investe – destinada a projectos previamente avaliados
e aprovados, com reconhecido mérito.
Esta linha de crédito corresponde a um
financiamento que é articulado com o calendário do projecto e com a atribuição
do incentivo, envolvendo também a partilha de risco com sociedades de garantia
mútua. Esta é mais uma solução oferecida às empresas visando desbloquear projectos de investimento e acelerar a sua
execução no âmbito do QREN.

“Este sector
será tanto mais
estratégico
em termos
de contributo
para o valor gerado
pela economia
nacional se for capaz
de prosseguir
os esforços positivos
de aposta
na inovação,
no design,
na qualidade
e diferenciação
dos seus produtos”
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A ECONOMIA
DA MADEIRA

Considerado um dos principais sectores responsáveis
pelo investimento, pelas exportações e pela criação
de riqueza, a indústria da madeira e mobiliário é
encarada como um importante agente no contexto da
economia nacional, nomeadamente no que concerne a
criação de emprego e fixação da população nas regiões
mais carentes. Ao longo dos anos tem registado
uma evolução positiva em termos tecnológicos, de
produto e de mercados. A flexibilidade na produção
tem contribuído para a criação de uma grande
diversidade de produtos e estilos. Fortemente
enraizada no Norte do país (cerca de 68%, em 2007) e
no Centro (nomeadamente Leiria e Viseu), é composta
maioritariamente por empresas de pequena dimensão,
distintas em termos de produto e actuando em
nichos de mercado diversos. Com base nas últimas
estatísticas do Eurostat e do Instituto Nacional de
Estatística (INE), referentes aos anos de 2008 e 2009,
a Xylon Portugal apresenta uma análise profunda do
sector nas múltiplas valências.

FILEIRA EUROPEIA E PORTUGUESA
Os quatro principais subsectores da madeira
e mobiliário (serração, painéis, carpintaria e
mobiliário) apresentam, de acordo com o Eurostat e INE, balanças comerciais positivas
que indicam que, apesar do bom resultado,
o seu carácter exportador é inferior relativamente a anos anteriores. A crise internacional
é apontada como responsável pela alteração
de indicadores decisivos como o consumo, o
investimento e o nível de produto. O abrandamento económico contribuiu para uma queda no comércio externo, particularmente para
a União Europeia. Esta fileira é uma das três
maiores empregadoras para Portugal, Áustria, Suécia e Finlândia (cerca de três milhões
de pessoas) e tem um peso real na indústria
transformadora. No contexto da comunidade
europeia, apresenta um carácter de pólo de
competitividade e de crescimento regional, representando 13% do total da produção industrial na UE (269.000 milhões de euros). Cerca
de metade respeita à produção de mobiliário
(49%), seguindo-se os componentes de cons-

trução (20%), serração (14%), painéis (9%) e

exportações lusas, que correspondem maiori-

PEDIP II ou o POE contribuíram para um forte

embalagens (4%). No total, existem cerca de

tariamente a mobiliário (62,6%), seguido das

progresso tecnológico. Contudo, 2002 marcou

380 mil entidades, das quais 150 mil estão

serrações de madeiras (14,8%), dos painéis

uma viragem consumada pela menor procura

associadas à criação de mobiliário. República

de madeira (13,3%) e da carpintaria (9,2%).

de mobiliário no mercado interno e pela ins-

Checa, Eslováquia e Eslovénia são os países

A produção total foi inferior aos dois mil mi-

tabilidade nos circuitos de distribuição. Os in-

que mais cresceram nesta actividade. Já Ale-

lhões de euros registados em 2008, devido

vestimentos realizados desde esse período têm

manha e Itália mantêm-se no topo. Aprovei-

ao decréscimo do consumo interno e à crise

contribuído para o aumento das exportações

tando apenas um terço do território, a floresta

económico-financeira.

no contexto da economia nacional e interna-

portuguesa detém 3,4 milhões de hectares

cional. O mobiliário tem maior potencial devido

aptos para serem explorados. Porém, o Estado

EVOLUÇÃO POSITIVA

à orientação da sua produção na qualidade e

apenas gere 0,5 milhões, enquanto o priva-

Os anos 90 ficaram marcados pelo crescimen-

valor para o cliente final, levando à afirmação

do actua em 2,6 milhões de hectares. Assim,

to do consumo interno de produtos da fileira

no mercado europeu.

a indústria da madeira defende que é urgen-

da madeira, especialmente mobiliário, devido

te tomar medidas para garantir a sustentabi-

ao aumento do mercado da construção civil e

IMPORTAÇÕES VS EXPORTAÇÕES

lidade do crescimento da fileira, promovendo

da alteração de hábitos. Portanto, a produção

A União Europeia e os Estados Unidos da

um combate eficaz ao nemátodo do pinheiro

evoluiu positivamente ao longo da última dé-

América são os principais consumidores de

e mobilizando todos os agentes do ramo pa-

cada. O Eurostat divulgou no ano passado as

mobiliário. Um boletim de CSIL Outlook Glo-

ra o acréscimo da produtividade e qualidade

tendências de crescimento sustentado e está-

bal, de 2008, indicava que os americanos

da madeira de pinho. O sector tem um peso

vel, que podem quebrar ligeiramente em con-

eram os maiores fabricantes de mobiliário a

aproximado de 5% do VAB total da economia,

sequência da crise internacional. Desde 1998,

nível mundial, mantendo-se actualmente na

4% do PIB nacional e 14% do PIB industrial.

esta fileira teve produções superiores a 1.500

liderança. Além deste crescimento, o estudo

Dados do INE, no último ano, registava expor-

milhões de euros, ultrapassando os 2.000 mi-

apontava um aumento significativo no con-

tações e importações na ordem dos 1.100 e

lhões em 2006 e 2007, situando-se neste va-

sumo, nomeadamente na China e Rússia.

860 milhões de euros. Representa 11% das

lor em 2008. Programas como o PEDIP I e o

Itália, China e Alemanha mantêm-se no to-
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po da produção, pelo que a indústria chinesa regista desde 1995 taxas de crescimento
exportador elevado, sendo actualmente sérios
concorrentes. Aliás, as economias emergentes estão cotadas como importantes players a
nível mundial, prevendo-se a tendência para
aumentar em termos de competitividade e dimensão. Recorde-se que até 1995, Portugal,
Espanha e Alemanha eram os mais especializados no sector. Nesse ano e com a entrada
na Comunidade Europeia, a Suécia, Áustria e
Finlândia deram um contributo importante para o crescimento do ramo a nível europeu. Em
2003, 12 dos 20 maiores importadores mundiais de móveis estavam na Europa Ocidental, onde se destacavam a Alemanha, França,
Itália e Reino Unido, em termos de produção.
Contudo, actualmente o mobiliário asiático está a comprometer essa hegemonia, registando
um nível de crescimento assinalável, apesar de
ter uma oferta pouco fidedigna, com produtos
a preços competitivos, mas de baixa qualidade
e não certificados.

ANÁLISE EMPRESARIAL
Baseando a análise deste sector nas teorias do
economista Michael Porter, a indústria da madeira e do mobiliário tem vindo a alterar a sua

de nove trabalhadores), geralmente Pequenas

SERRAÇÕES

competitividade através do processo de globa-

e Médias Empresas que, em termos de recur-

É um dos subsectores mais afectados pela

lização e homogeneização de tendências, da

sos humanos, gerem profissionais qualifica-

quebra do consumo interno e externo. Após

organização da distribuição, do crescimento

dos, registando a falta de quadros superiores

um acréscimo na produção em 2007, as di-

dos pontos de venda, das plataformas logísti-

especializados. De acordo com os dados da

ficuldades surgiram em 2008 e mantiveram-

cas e da elevada capacidade de investimento

AIMMP, em 2008, o subsector do mobiliá-

se no ano seguinte. A área da serração é vital

e intercâmbio entre as redes de distribuição de

rio era aquele que reunia o maior número de

para todos os outros que se encontram a ju-

fabricantes nacionais e estrangeiros. Tal tem

empresas (2600) e de trabalhadores (30 mil).

sante e que dependem das matérias-primas

viabilizado a entrada de produtos oriundos de

Seguiam-se a carpintaria (1900 empresas e

que são transformadas. Apesar de fornece-

outros países, contribuindo para a transparên-

dez mil trabalhadores), a serração (540 enti-

dor de outros ramos, os valores de produção

cia dos preços e aposta na competitividade

dades e 4000 funcionários) e, por último, os

têm sido constantemente irregulares, desde

intracomunitária. Ao nível dos fornecedores,

painéis (40 indústrias e 1650 pessoas). Em

1998. O comércio externo cresceu até 2000,

assiste-se à concentração de empresas, inte-

todos os sectores, a média de contratados os-

em que as exportações eram superiores às

grando abastecedores de diferentes sectores,

cilava entre a dezena e a meia centena, pelo

importações. Apenas foi afectado em 2008.

proporcionando a oferta de produtos de maior

que no caso do mobiliário quase metade das

A balança comercial mantém valores positi-

valor acrescentado. Informações de 2009

empresas se situam neste valor. Relativamente

vos graças ao saldo positivo do comércio in-

adiantam que operam neste mercado cerca

a este subsector, metade dos profissionais são

ternacional de embalagens de madeira e de

de cinco mil empresas, que mobilizam à volta

qualificados, mas nos restantes não atinge os

madeira em toro. Já a nível internacional de-

de 50.000 trabalhadores. As entidades predo-

40 por cento. As maiores carências respeitam

notam-se importações superiores às exporta-

minantes actuam na produção de mobiliário e

a profissionais altamente qualificados, quadros

ções, apesar de se aproximarem de valores

na generalidade são de pequeno porte (menos

médios e mestres/ chefes de equipa.

positivos.

COMÉRCIO EXTERNO DE SERRAÇÕES DE MADEIRA

Importações

Valores em €

Exportações

60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
madeira
tratada

madeira
outras
coníferas

madeira
madeira
madeira
folhosas
pinheiro
folhosas
tropicais temperadas

biomassas/ biomadeira
sub-prod. serrada
outras
coníferas

madeira madeira
madeira
serrada
serrada
serrada
pinheiro folhosas trop. folhosas

madeira
perfilada

caixas e
caixotes

paletes

outras
emb.
madeira

COMÉRCIO EXTERNO DE MOBILIÁRIO

Importações

Valores em €

Exportações

400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
assentos

mobiliário
escritório

mobiliário
quarto em
madeira

mobiliário
cozinha

mobiliário
sala em
madeira

outros móveis outros móveis
em madeira (excepto madeira)

Serração de
Madeiras
Painéis de
Madeira

BALANÇAS COMERCIAIS DOS SUBGRUPOS DO SECTOR DA MADEIRA

partes de
mobiliário

Carpintaria e outros
prod. de Madeira
Mobiliário

400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
-100.000.000

2006

2007

2008

2009

colchões

Total

mobiliário
clínico
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COMÉRCIO EXTERNO DE PAINÉIS DE MADEIRA

Importações

Valores em €

Exportações

70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
folhas de
painéis de
madeira
particulas
(para folheados) crú (bruto)

painéis de
particulas
revestidos

outros

MDF crú
(bruto)

MDF
revestido

MDF
contraplacado

COMÉRCIO EXTERNO DE CARPINTARIA E OUTROS PRODUTOS DE MADEIRA

Importações

Valores em €

Exportações

70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
janelas

portas

pavimentos

outros produtos
de madeira para
construção

construções
pré-fabricadas
de madeira

outros

INDÚSTRIA DE MADEIRA E MOBILIÁRIO
IN
Milhões de Euros
Milh

2.500
2.50
2.000
1.500
1.000
500
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A produção subdivide-se em três matérias: ma-

indústrias a montante, especialmente as de

CARPINTARIA

deira serrada - coníferas (36%), embalagens

mobiliário e de produtos para construção,

Estabilidade é a imagem de marca da área da

(20%) e madeira serrada – folhosas (14%). Es-

como portas, pavimentos, etc. Entre 1998 e

carpintaria e de outros produtos da madeira.

panha é o principal parceiro internacional: im-

2008, as estatísticas indicam que a área cres-

Apesar da diminuição ligeira do consumo in-

porta 30,9% de madeira e toro e 67,8% de

ceu sustentadamente, aumentando o agrega-

terno, a balança externa não pára de cres-

embalagens de madeira; exporta 83,3% de

do Consumo. Apesar de positivo, o saldo da

cer, em que as taxas das exportações são

madeira em toro, 35,4% de produtos de serra-

balança tem decrescido desde 2005, visto que

superiores às importações. Esta situação,

ção e 48,4% de embalagens de madeira. Na

as importações aumentam a ritmos superiores

aliada a uma produção que cresce a ritmos

lista, seguem-se o Brasil (importamos 18,2%

aos das exportações. Também neste domínio,

estáveis, dá indícios de que esta indústria

dos produtos de serração), os Estados Unidos

Espanha aparece como o principal parceiro lu-

se encontra no bom caminho, especialmen-

da América (importámos18,1% e 14,3% da

so no âmbito do comércio internacional, com

te no que concerne ao desenvolvimento

madeira em toro e produtos de serração, res-

60,4% das importações e 48,3% das expor-

de produtos de madeira para construção e

pectivamente) e França, para onde são expor-

tações. Alemanha e França são os principais

portas. Aliás, os produtos mais importados

tados 5,3% da madeira em toro e 19,3% das

fornecedores (8,5% e 8,1%), enquanto Israel

dividem-se na seguinte ordem: madeira pa-

embalagens.

(6,7%), França (6,6%) e Reino Unido (quota

ra construção (22%), pavimentos (14%) e

baixou em 2009) são os destinos das expor-

portas (9,1%). Em relação às exportações,

PAINÉIS DE MADEIRA

tações. MDF cru (40%), painéis de partículas

a maior quota recai nas portas (58%), pro-

É um subsector que se evidencia por produ-

em cru (15,7%) e revestidos (15,5%) são os

dutos de madeira para construção (12,4%)

zir aglomerados de partículas (43%) e fibras

produtos mais vendidos para o exterior. Em

e pavimentos (6,9%). Ainda no plano do co-

(21%), MDF (16%) e folha de madeira (8%).

termos de importações, as folhas para folhea-

mércio externo, Espanha apresenta-se como

Ao longo dos anos foi conquistando o seu es-

dos estão no topo (24,2%), seguindo-se MDF

o parceiro de excelência no âmbito das ex-

paço, fornecendo um número crescente de

em cru (20,5%) e contraplacado (15,7%).

portações (35,5%) e importações (43,4%).
Angola (16%) e Reino Unido (14,8%) são
alguns dos destinos da produção lusa. Alemanha (10,1%) e França (9,2%) são países
de origem das importações.

MOBILIÁRIO
Após um crescimento constante entre 1998
e 2006, a produção de mobiliário estabilizou. O seu valor (cerca de 900 milhões de
euros) representa quase metade da produção nacional da fileira da madeira. Na lista de produtos lidera o mobiliário de quarto
e sala (33%), seguindo-se o de escritório
(18%), cozinha (12%) e assentos (8%). O
comércio externo deste subsector é dos mais
benéficos para a balança comercial global.
As exportações superam em larga escala as
importações, especialmente no que toca o
comércio internacional de assentos e mobiliário de escritório, em que o saldo ronda os
200 milhões. Apesar de 2009 ter sido um
ano ‘morno’, de um modo geral as vendas
ao exterior têm crescido constantemente,
contribuindo para a estagnação das importações, ou seja, o consumo interno apresenta grande estabilidade. As empresas estão
cada vez mais voltadas para o mercado internacional, responsável por movimentar
cerca de 700 milhões de euros. Espanha
(32,6% das importações e 36,5% das ex-
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portações) e França (22,5% das importações e 28,7% das exportações) são os

A FILEIRA DA MADEIRA NA U.E. (produção)

países com maiores quotas nas trocas comerciais. Alemanha é um dos principais
fornecedores de mobiliário e Angola um

ROS
OUT 5%

NS
GE 4%

LA

BA
EM

dos melhores clientes. Assentos (52,2%)
e mobiliário de sala (15%) lideram as exportações, enquanto nas importações os

PAIN

ÉIS

IL

materiais mais procurados são assentos

48%

(52,2%) e outros móveis, à excepção de

MOB

9%

IÁRIO

quarto, escritório, clínico e sala.

TENDÊNCIAS DO MERCADO

AÇÃO
SERR 4%

O mercado do mobiliário e da fileira da

1

madeira está em constante evolução. Os
valores confirmam algumas realidades há
muito conhecidas e complementam o es-

0%
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CONPSONENTE
TRUÇ S
Ã
2 O
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tudo realizado pela aimmp, em 2007, em
parceria com a Escola Superior de Gestão do Porto. Na ocasião, as principais
debilidades do sector estavam relacionadas com a fraca profissionalização e qualificação da mão-de-obra, em termos de
gestão, marketing e políticas comerciais,

DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS
% de empresas / nº trabalhadores

Indústria de serração,
painéis e carpintaria

culminando numa produtividade inferior

Indústria de Mobiliário

em relação à União Europeia. A indústria

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

do mobiliário era a que apresentava maiores problemas de competitividade, devido
à maior exposição às alterações das tendências. Porém, esta foi também quem
mais cresceu nos mercados internacionais e que obteve uma maior evolução ao
nível de produtos, cadeia de valor e estratégias de marketing. No último ano, a
1a4

5a9

10 a 49

50 a 99

100 a 249

250 a 499

>500

economia nacional enfrentou vários revezes, devido à descida do comércio externo
(causa: queda da procura externa e com o
aparecimento de novos players com custos de produção inferiores), consequente
queda do consumo privado e aumento
das restrições ao crédito, motivada pela

EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE MADEIRA E MOBILIÁRIO EM PORTUGAL
Valores em €

Importações

2.000.000.000

Exportações

contracção da actividade económica, sobretudo a internacional. O Banco de Portugal mostrava-se ainda renitente quanto
à reversão dos estímulos da procura e do

1.500.000.000

crescimento do produto. Mas, estava confiante quanto à recuperação do comércio

1.000.000.000

internacional. Em relação às indústrias da
500.000.000

fileira da madeira, os dados indicavam
um saldo da balança comercial positivo

0
2006

2007

2008

2009

em quase 250 milhões de euros, destacando o seu papel no desenvolvimento
rural e na sustentabilidade (pois recorrem
a um recurso natural renovável).
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MADEIRA,
UMA INDÚSTRIA
DO FUTURO
POR FILIP DE JAEGER, SECRETÁRIO GERAL DA CEI-BOIS.

As indústrias da Madeira e do Mobiliário são

Assim, as indústrias europeias da madeira de-

a chave para a economia da UE e para o seu

sempenham actualmente um papel de lide-

futuro desenvolvimento sustentável. Compos-

rança no desenvolvimento de uma economia

to por mais de 365 mil empresas, na maioria

de baixo consumo de carbono que a UE pre-

PMEs, este sector gera anualmente um retorno

tende que seja o futuro.A recente depressão

de mais de 220 biliões de euros e emprega

económica não deixou o sector intocável, co-

mais de 2,4 milhões de trabalhadores, espe-

locando sob grande pressão a viabilidade de

cialmente nas zonas rurais.

muitas empresas. Neste caso, o acentuado
declínio na actividade de construção tem um

Do ponto de vista ambiental, o sector pode

maior impacto levando a importantes cortes

confiar na capacidade sustentável da base da

na produção. Recentemente, a situação come-

matéria-prima da madeira, único recurso natu-

çou a melhorar, mas a um ritmo muito lento e

ralmente renovável pelo Homem, que fornece

bastante aquém do desempenho de 2007. No

produtos derivados da madeira neutros de car-

entanto, o sector está confiante quanto ao seu

bono para uma variedade de aplicações.

futuro, pelo menos por causa dos benefícios
nas alterações climáticas, oferecidos pela ma-

As indústrias da madeira são precursoras de

deira e pelos seus produtos. Os produtos de

um baixo teor de carbono, recurso economi-

madeira não só armazenam carbono durante

camente eficiente, que apresenta uma melhor

todo o seu ciclo de vida, mas também permi-

utilização da matéria-prima da madeira e um

tem a substituição de energia e materiais alta-

elevado grau de valorização e reciclagem. Isto

mente carbónicos, como o aço ou betão.

é igualmente alcançado através de um reduzido grau de consumo de energia durante a pro-

Inovação e Desenvolvimento têm conduzido a

dução, desenvolvendo produtos com um baixo

novos tipos de produtos, abrindo uma ampla

nível de absorção de energia, através da cober-

gama de novas aplicações e contribuindo para

tura das necessidades energéticas por fontes

um desenvolvimento positivo no futuro.

de energia renováveis, como a cortiça ou resíduos de produtos.

Madeira: a solução!

A CEI-Bois, Confederação
Europeia das Indústrias de
Madeira, foi fundada em 1952
e representa os interesses da
indústria europeia de madeira,
que inclui mais de 380 mil
empresas, que produzem
anualmente 270 biliões de
euros e empregam cerca de
três milhões de trabalhadores
na UE27. O principal objectivo
do CEI-Bois é promover os
interesses do sector europeu
da madeira e, para isso, visa
influenciar os decisores políticos
da EU. É o principal organismo
que representa e defende os
interesses dos profissionais
da madeira europeus e da
indústria do mobiliário para a
União Europeia. A gestão diária
do CEI-Bois está a cargo do
secretariado em Bruxelas, apoiado
por vários grupos de trabalho
que colaboram com lobbys
(internacionais, ambientais e
processos técnicos), pesquisa
e desenvolvimento, assuntos
sociais, formação, educação e
comunicação. Sempre que é
necessário são formados grupos
de trabalho ad hoc adicionais. Um
conselho e uma assembleia geral
são responsáveis por monitorizar
este trabalho.

novoângulo

XYLON PORTUGAL | 81

feiras&tendências

82 | XYLON PORTUGAL

Espaços
de sonho
POR RUTE ISABEL SANTIGO, DESIGNER DE INTERIORES

A Xylon Portugal sugere nesta rubrica, ao
longo das próximas edições, espaços de
promoção das marcas portuguesas, através de ambientes integrados e funcionais,
mostrando as principais soluções para habitação ou escritório.
Ao explorar uma casa que marca pela diferença, foi aproveitada a sua forma geométrica pouco comum para elaborar um
projecto de decoração que se coaduna com
o seu potencial, aliando a funcionalidade
do espaço a peças de topo de produção
nacional. A habitação unifamiliar modular
foi explorada de acordo com a sua funcionalidade, sustentabilidade ambiental e design. As divisões apresentadas são a sala
comum, escritório e quarto.
A Sala Comum foi decorada com base nos
ideais conforto, funcionalidade e modernidade, visto que é a área mais privilegiada,
onde todos os membros passam mais tempo. Para a entrada da zona de eestar foram
escolhidas peças singulares, que remetem
à sua
para um ambiente vibrante, devido
dev
forma, cor e textura. A cor da uma
um das paredes destaca-se do branco das restantes,
para
em busca de um equilíbrio e destaque
dest
as peças que compõem o móvel de TV. O
tapete em imitação de pele de vaca
va tingida
a vermelho também se evidencia por quebrar a monotonia.

Na área de jantar da sala comum várias
peças adquirem protagonismo, como a
parede onde foi colocada uma tela vinílica
XXL de um pintor plástico ou o aparador
que só por si é uma peça de arte. A
escolha de uma mesa de refeições em
vidro deve-se ao facto de estar localizada
próximo de um grande rasgo de janelas, o
que aproveita e difunde a luz natural.

SALA COMUM
Cadeiras Glare, da TemaHome
Aparador Mondrian, da Boca do Lobo
Mesa de Jantar Luz, da Rial Design
Tela, autoria Júlio Reis Pereira
Candeeiro suspenso Dino, da Antarte
Candeeiro de mesa Glam, da Prandina
Bancos apoio Handle, da TemaHome
Sofá, da Antarte
Poltrona Sushi, da Zanotta
Candeeiro de pé #14, da DAAO
Movel TV Domino, da TemaHome
Mesa Centro Cambiata, da Maxtrime
Mesa apoio lateral Win, da Rial Design
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A potencialidade da iluminação natural do
espaço de escritório foi aproveitada para
evitar um ambiente pesado e enfadonho.
O desafio foi preencher a área de cor
e contrastes. Embora o resultado final
se paute pela simplicidade, as peças
escolhidas, que se ligam mutuamente
como se tivessem sido feitas para esse
propósito, conferem vida à sala. O tapete
prima pela qualidade, originalidade e
excelência da produção nacional. Optouse por sistemas de prateleiras modulares
que fazem um jogo visual bastante mais
leve e dinâmico.
Ainda ao nível da zona de escritório,
foram criadas duas áreas de trabalho,
dispostas de formas diferentes para que
quando não se usar a secretária, seja
possível usufruir do conforto da zona de
leitura, completada com uma poltrona e
uma pequena mesa de apoio, tendo no
horizonte a vista panorâmica do exterior.

ESCRITÓRIO
Estantes, da Antarte · Cadeiras Catifa 46, da Arper · Tapete Pixel, da Piodão Rugs
Secretárias Multi, da TemaHome · Poltrona Corset, da Munna Design
Mesa de apoio Side table, Eileen Gray · Candeeiros de mesa Tolomeo, da Artemide
Candeeiro de pé Sinatra, da Delightfull
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Os quartos são zonas de descanso
privilegiadas. Na decoração da suite
teve-se o cuidado de escolher uma
paleta cromática de cor branca, para
remeter para um ambiente mais
tranquilo. Como por vezes se trata de
uma divisão para onde se leva trabalho
por concluir, foram escolhidas para a
entrada peças que podem servir como
toucador e secretária, em simultâneo.
O revestimento vinílico da parede
da cabeceira e adjacente quebra
a plenitude do branco. Ao nível de
peças, foram destacadas as mesasde-cabeceira quer pela sua estética
quer pela funcionalidade, uma vez que

SUITE

os candeeiros incorporados libertam

Cama · Mesas-de-cabeceira Mary Jo Lamp, da Piurra
Candeeiro de Pé Scofield, da Delightfull
Tapete Relax, da Santos Monteiro · Banqueta Soft and Cream, da Munna
Toucador/ Consola Duplo U, de Luísa Peixoto · Cadeira DSR Chair, da Vitra

espaço. Este espaço foi patrocinado
pela Tisem, empresa responsável pela
execução de um sistema de construção
único, que foi aplicado pela primeira
vez na Europa. O conceito inovador
transforma estruturas de betão armado
ou metálicas em projectos de estruturas
de painéis de madeira X-LAM (madeira
lamelada colada cruzada).
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PEÇAS PORTUGUESAS
COMERCIALIZADAS
NO MOMA
Nove produtos portugueses de “design” e “vintage”
foram seleccionados pelo Museu de Arte Moderna
(MoMA), em Nova Iorque, para serem comercializados
pelas lojas da instituição cultural norte-americana após a
sua apresentação na exposição “Destination Portugal”.

a mítica “espátula Salazar” e o Galo de Barcelos que prevê a meteorologia (de Dias Cardoso)
atraíram inúmeros visitantes. “Das marcas que
tiveram melhores vendas destacam-se a Viarco, a parceria Amorim Cork/ Matceramica, a
Bordallo Pinheiro e a Pelcor”, salientou Rui Boavida Marques, comissário para o Comércio e
Investimento da AICEP e responsável pela exposição. O serviço de chá “Whistler” (cerâmica
pintada e cortiça), as colheres “Goa” (em inox
e resina), um vaso de porcelana, os lápis Viarco, uma mala de ombro em cortiça e as taças
em forma de melão foram os exemplares mais
vendidos. Aliás, as duas primeiras peças, os
acessórios Bordallo Pinheiro, um pilão de bar-

Viarco, Amorim Cork/ Matceramica, Bordallo

começou a ser delineada em Março de 2009,

ro para ervas e o banco do designer Fernando

Pinheiro, Pelcor, Tema Home e Cutipol são

através de um seminário em Portugal. Poste-

Brízio foram os eleitos para compor o catálo-

os grandes ‘vencedores’ da mostra “Destina-

riormente, a Fundação de Serralves foi aborda-

go deste Outono. A selecção “foi feita por um

tion Portugal”, que esteve patente no MoMA

da por Kathy Thornton-Dias, responsável pelo

grupo de curadoras do MoMA que, durante

entre Maio e Junho. O certame contou com a

MoMA Retail, para ser parceira no evento, que

três visitas a Portugal, actualizaram-se com o

participação de uma centena de marcas nacio-

anualmente descobre as criações de países

design contemporâneo português”. O portfolio

nais, que se deslocaram a Nova Iorque (EUA)

emergentes neste sector. As peças lusas selec-

desta estação está a ser apresentado ao públi-

para darem a conhecer o que de melhor se

cionadas foram concebidas com matérias tra-

co através da revista do museu, que é enviada

faz em Portugal. As nove marcas de referên-

dicionais, que representam os antigos ofícios.

a 2,5 milhões de sócios. Todavia, não é neces-

cia fizeram história ao serem convidadas para

Acessórios de moda em cortiça, louça inspira-

sário ir até Nova Iorque par conhecer criações

expor nas lojas do museu (que vão vender os

da na cerâmica portuguesa e azulejaria e jóias

que são comercializadas em Portugal há muito

produtos nacionais) e ao conquistar um lugar

contemporâneas em filigrana foram alguns dos

tempo. Na loja do Museu de Serralves, no Por-

no catálogo de Outono do MoMA. O projecto

objectos apreciados em Nova Iorque. Entre as

to, parceira da iniciativa (em colaboração com

“Destination Portugal” levou múltiplas peças

peças exibidas destacam-se a Tavares Chair, a

o Ministério da Cultura, Turismo de Portugal,

de designers portugueses a um dos maiores

mais cara e que foi desenhada por Marco Sou-

AICEP e Tema Home), podem ser adquiridas

expositores do mundo. Este ano, o país foi

sa Santos para o Restaurante Tavares, em Lis-

algumas das peças que agora se encontram

anfitrião do “Destination: Design Series”, que

boa. Livros ilustrados sobre o Minho (de Nuno

no MoMA. O museu americano descreveu a

anualmente promove as mais recentes tendên-

Neves), sacos, chapéus-de-chuva e relógios

colecção nacional como “fresca, com inter-

cias do design de países como Finlândia, Dina-

em cortiça, louça Bordallo Pinheiro, malas

pretações contemporâneas das cores, formas,

marca, Brasil ou Japão, que já passaram por

(desde a célebre La Ga à de João Sabino, cria-

materiais e tradições do país, feita por desig-

este espaço comercial. A presença no certame

da com teclas de computador), lápis da Viarco,

ners portugueses emergentes”.
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DIREITOS RESERVADOS - MARINHA PORTUGUESA

“NAVIO MAIS RICO
E CONFORTÁVEL”
A Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (aimmp) e a
sua marca institucional ASSOCIATIVE
DESIGN© associaram-se à Marinha Portuguesa e estão a promover nos pontos
asiáticos uma mostra de mobiliário, intitulada “Made in Portugal”. O objectivo consiste em promover a fileira Casa
portuguesa, associando-se à terceira viagem de Circum-Navegação do navio-escola “SAGRES”. A Xylon Portugal ouviu
o Contra-Almirante Fernando Tavares de
Almeida, Oficial nomeado pelo Chefe do
Estado-Maior da Armada para liderar o
processo de angariação de apoios para a
missão de 2010.
Senhor Almirante, esta é a terceira Volta ao Mundo do Navio-Escola Sagres.
Qual é o objectivo desta viagem de circum-navegação?

Esta viagem do Navio-Escola “SAGRES”
tem dois objectivos principais: satisfazer
os interesses diplomáticos e económicos
do Estado e proporcionar o treino de mar
anual para os cadetes do 2º ano da Escola Naval. Inicialmente, a viagem apenas previa a participação da “SAGRES”
na Regata de Grandes Veleiros - VELAS
SUDAMÉRICA 2010, evento de singular importância a decorrer durante cerca
de três meses no Atlântico e no Pacífico,
no âmbito das comemorações dos 200
anos da independência de alguns países
da América do Sul. Este seria, só por si,
um magnífico pretexto para reforçar os
laços de amizade com aqueles países,
com os quais Portugal está intimamente
ligado pela história, pela cultura e pelos
afectos. Assim, o que estava previsto para a Sagres era rumar ao Brasil, participar naquela Regata de Grandes Veleiros,

contornar o Continente Sul-americano
e regressar ao Atlântico, atravessando o
Canal do Panamá. Cumpriríamos o objectivo de dar a formação necessária aos
cadetes da Escola Naval e levaríamos a
Bandeira Portuguesa aos países da América do Sul. Porém, quando foi aventada
a possibilidade de atravessar o Pacífico e
dar a Volta ao Mundo, houve necessidade de alterar o planeamento da viagem,
redefinir os desafios e estabelecer outros
níveis de ambição para esta missão.
É a maior viagem de sempre. Que critérios presidiram à escolha do itinerário?
A circunstância de em 2010 se assinalarem os 150 anos da assinatura do Tratado
de Paz, Amizade e Comércio entre Portugal e Japão, o facto de se realizar a Exposição Universal de Xangai, a possibilidade

de regressar ao Oriente e de reencontrar
a Diáspora foram os factores decisivos na
escolha do itinerário. O prestígio internacional da “SAGRES”, a importância dos
países a visitar (Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, México, Estados
Unidos da América, Japão, China, Coreia
do Sul, Timor-Leste, Indonésia, Tailândia, Singapura, Malásia, União Indiana,
Egipto e Argélia), bem como o alcance
dos eventos que lhe estavam associados
eram a garantia do sucesso da missão. Foi
assim que o Navio-Escola “SAGRES” largou de Lisboa a 19 de Janeiro para uma
viagem de Volta ao Mundo, com a duração de cerca de onze meses.
Como está a decorrer a viagem?
Tem superado todas as expectativas pela forma calorosa como a ”SAGRES” tem
sido recebida em todos os portos, pelo
elevado número de visitantes e pelo conjunto de iniciativas realizadas, as quais
têm permitido projectar o nome de Portugal. Sugiro uma visita ao portal da “SAGRES” no sítio da internet da Marinha.
Como surgiu esta parceria da Marinha
com a Associação das Indústrias de Ma-

deira e Mobiliário de Portugal (aimmp)
e a ASSOCIATIVE DESIGN®?
Pelo facto de esta missão ter surgido de
forma inopinada, a Marinha lançou um
convite para que as entidades e as empresas nacionais a apoiassem, numa parceria que garantisse o financiamento
parcial da viagem. Assim, para que esta missão se concretizasse foi decisivo o
contributo dos apoiantes. A aimmp e a
ASSOCIATIVE DESIGN® responderam
a este apelo da Marinha, através do Senhor Engenheiro Fernando Rolin – Presidente da Direcção da aimmp – que,
de imediato, percebeu o significado e o
alcance que uma missão desta envergadura representava para o país e as oportunidades que lhe estavam subjacentes.
A organização e os seus associados, enquanto produtores de madeira e mobiliário para o mercado global, reconhecendo
que a “SAGRES” era um excelente veículo da diplomacia política e económica,
reconheceram que esta viagem poderia
ser um extraordinário meio de comunicação e promoção daquele sector em
todo o Mundo. A partir daí, foram o seu
dinamismo e a sua capacidade de realização que imperaram.

MOBILIÁRIO
DÁ VOLTA
AO MUNDO
Adico, Aldeco, Alvo, Belar, Boca
do Lobo, Castro Lighting, Colunex,
Esquadria, Felisberto Oliveira,
Fertini, Frasa, Hestia, Induflex,
Jetclass, Lameirinho, Molaflex,
Pombo, Porto Oriente, Valadares
e Zenite são as empresas que
se associaram à iniciativa que
visa dar destaque ao segmento
da hotelaria flutuante, um nicho
de mercado que representa
uma oportunidade para as
empresas da fileira Casa. A acção
resulta de uma parceria entre a
aimmp, através da sua marca
ASSOCIATIVE DESIGN®, e a
Marinha Portuguesa. A decoração
ficou ao cargo de Alcina Monteiro
e Ricardo Magalhães e a mostra
‘Made in Portugal’ esteve presente
nos portos asiáticos de Tóquio,
Xangai e Singapura.
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O que significa para a Marinha Portuguesa esta colaboração com a aimmp?
O que levou uma instituição que representa os valores portugueses a aceitar
este desafio?
O prestígio da aimmp e a importância
económica deste sector foram, por si só,
uma garantia de sucesso para esta parceria com a Marinha, a qual foi concretizada com a assinatura de um protocolo de
cooperação, por ocasião da Feira Internacional de Mobiliário realizada na EXPONOR, em Março.
Estiveram em Julho em Tóquio, em
Agosto em Xangai e em Outubro em
Singapura, onde, em conjunto com a
aimmp e a ASSOCIATIVE DESIGN®
apresentaram a mostra de mobiliário
“Made in Portugal”. Qual o balanço da
passagem por esses países?
É um balanço altamente positivo, pela
importância e variedade das acções concretizadas pelos nossos parceiros, pelo
elevadíssimo número de visitantes recebidos a bordo e pelo seu evidente grau
de satisfação. Para além das acções de
divulgação levadas a cabo em terra, quer
no Japão, quer na EXPO XANGAI - durante a semana temática de Madeira e
Mobiliário que teve lugar no Pavilhão
de Portugal, foram realizadas a bordo da
emblemática “SAGRES” duas bem sucedidas recepções para os convidados da
aimmp e da ASSOCIATIVE DESIGN®,
tendo sido dada visibilidade e promovido
o subsector da hotelaria flutuante. Após o
regresso do navio a Lisboa, a aimmp tem
planeada a realização de um seminário
sobre a Madeira, o Mobiliário Português
e o Mar.
Que benefícios esperam deste projecto
conjunto?
Conforme estabelecido no Protocolo de
Cooperação, está prevista a remodelação
e decoração dos interiores do Navio Escola Sagres, durante a próxima imobilização
do navio, assegurada pela aimmp e pelos
seus associados, em cooperação com os
serviços de Engenharia Naval da Marinha Portuguesa. A médio prazo, a associação e a Marinha irão desenvolver acções
de promoção e demonstração do design
e das técnicas de construção introduzidas
no âmbito da remodelação da “SAGRES”.

DIREITOS RESERVADOS - MARINHA PORTUGUESA

Foi fácil adaptar um navio com tanta
história às propostas mobiliárias?
Apesar do curto espaço de tempo disponível, a história e as características
do navio foram tidas em conta durante
o processo de decoração e remodelação
de alguns dos interiores, nomeadamente a camarinha do comandante, a câmara
de oficiais, um camarote e a sala de estar
dos cadetes. As especificidades próprias
do navio e os rigorosos padrões de segurança que lhe são exigidos obrigaram a
adoptar soluções muito criteriosas, que
só a qualidade e o profissionalismo dos
técnicos da aimmp permitiram concretizar. O navio não ficou com a “cara lavada”, o navio ficou muito mais rico e
confortável.
O que vai acontecer a esses objectos
finda a viagem?
Algumas dessas peças vão ser expostas

nas Feiras Internacionais de Mobiliário
do Porto, Milão, Birmingham e Nova Iorque e serão certificadas como tendo dado
a volta ao mundo a bordo do Navio Escola Sagres, na sua 3ª Viagem de Circumnavegação.
É uma parceria para continuar?
Esta parceria com a aimmp e a ASSOCIATIVE DESIGN® tem sido exemplar e tem
todas as condições para continuar. Pena
foi que algumas associações e empresas
nacionais não tenham aproveitado esta
viagem de circum-navegação para mostrarem os seus produtos e serviços. Com
a ajuda e o dinamismo dos nossos parceiros de viagem temos deixado pelo mundo o testemunho da nossa identidade
como marinheiros e como portugueses,
projectando a imagem de um Portugal
que está preparado para o futuro e para
os desafios da modernidade.
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todos os associados do projecto. A mesma ac-

ASSOCIATIVE DESIGN®

ção poderá incluir a instituição de escritórios de

O FUTURO É HOJE

que já estejam implementadas nessas regiões.

representação nesses países (alargando no futuro a outros mercados de interesse), estabelecendo acordos e parcerias com outras empresas
A última proposta que está a ser considerada
consiste na criação de armazéns e de serviços
de assistência pós-venda nos mercados-alvo

A ASSOCIATIVE DESIGN® nasceu no início de

trarem em conjunto soluções para internaciona-

desta fileira, de forma a privilegiar o contacto

2009 com a finalidade de unir as empresas da

lizar e equilibrar um plano, que é considerado

directo com o cliente, através do conhecimento

fileira mobiliário Casa em torno da execução

por Fernando Rolin como um ‘projecto de papel’

das suas necessidades e grau de aceitação dos

de um objectivo comum: responder às novas

que carece de um suporte empresarial e de ini-

produtos comercializados, focando a acção das

tendências de mercado e promover os produ-

ciativas arrojadas para cumprir a sua missão de

empresas nos reais interesses do mercado in-

tos de forma integrada, em ambientes de de-

dar a conhecer a qualidade e o design do mobi-

ternacional. O fórum está aberto e tanto ASSO-

coração e show-rooms especializados. A crise

liário Casa. Em curso, está a entrada na plata-

CIATIVE DESIGN® como aimmp consideram

internacional dos últimos meses colocou a in-

forma electrónica de móveis DefySupply (www.

que todas as sugestões são importantes para

dústria portuguesa numa luta pela sobrevivên-

defysupply.com) - e estudo de outras similares,

que o projecto não estagne, situação que con-

cia e a exportação é crescentemente encarada

onde a ASSOCIATIVE DESIGN® poderá ocupar

duziria inevitavelmente ao seu desaparecimen-

como a melhor saída. Actualmente, a marca,

um dos menus, dedicando-se ao mobiliário Ca-

to, o que implicaria que as empresas do sector

desenvolvida pela aimmp (Associação das In-

sa, expondo e vendendo os produtos dos seus

encontrariam maiores dificuldades nas suas po-

dústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal),

parceiros via Web e para todos os países. A pla-

líticas de internacionalização, incluindo aquelas

debate-se com a sua continuidade a longo pra-

taforma funciona como ‘ponte’ entre cliente e

que já estão em curso mas que ainda carecem

zo. De acordo com o presidente da aimmp,

os melhores fabricantes do mundo, utilizando

de novas iniciativas para singrarem nos exigen-

Fernando Rolin, o projecto necessita de dinâ-

uma apertada política de qualidade. Por outro

tes mercados exteriores.

mica e de investimento permanente, de forma a

lado, a aposta nos mercados africano, america-

criar uma base empresarial que permita a via-

no e do Extremo Oriente é para manter, após o

bilidade de um plano que visa maioritariamente

sucesso de iniciativas como o Navio-Escola Sa-

a exportação e a mostra dos produtos peran-

gres ou Rua da Amizade Portugal-Angola. Para

te os consumidores internacionais. Os interve-

solidificar a presença nestas regiões, está em

nientes e associados estão cientes de que os

discussão a proposta de criação de ACE’s (Agru-

seus projectos têm que crescer e as incremen-

pamentos Complementares de Empresas), que

tar acções sustentadas para garantir o futuro da

visem a constituição de sociedades comerciais

ASSOCIATIVE DESIGN®. Em colaboração com

agrupadas com vista à melhoria dos resultados

a aimmp, a marca tem promovido encontros e

das suas actividades. Em causa está a imple-

seminários para ouvir as opiniões e ideias dos

mentação de lojas em Nova Iorque, Luanda e

empresários participantes, de forma a encon-

Singapura, destinadas à venda dos produtos de

‘Em curso, está a entrada
na plataforma electrónica
de móveis DefySupply
(www.defysupply.com)
- e estudo de outras
similares, onde a
ASSOCIATIVE DESIGN®
poderá ocupar um dos
menus, dedicando-se ao
mobiliário Casa’

PORTUGAL
a marca
nunca
afirmada
POR JOÃO PEDRO LOPES, DEPARTAMENTO INTERNACIONALIZAÇÃO DA AIMMP

Teríamos de recuar várias décadas – antes da própria revolução industrial – para
alcançar e encontrar os primeiros sinais
daquilo que hoje definimos ser uma marca, no mais profundo sinal de um cunho
pessoal que artesãos e artistas colocavam
nas suas peças.
Este acto de certificação pessoal, garantia de autenticidade e afirmação do artista, transmite, nada mais e tão somente, a
afirmação dos seus valores e das peças
que produz. A marca é, no limite, a personalidade e os benefícios da própria peça
(ou empresa). É, no fundo, a sua imagem
e valores que ali se expressam. Expõe-se
de forma intemporal e marcará ou identificará a sua criação hoje, amanhã, tanto
quanto ontem.
Este acto de criação e autenticação ou,
na defesa da propriedade do desenho,
pode, num incompreensível acto de danificação, afundar-se. A exigência do
mercado, a rapidez e absorção volátil do
consumidor obriga a que o criador esteja em perfeito processo de evolução, não
esquecendo nunca esta sua imagem impressa naquilo que é a marca.
Chegados a esta fase, de avançado domínio dos processos de internaciona-

lização, fruto de anos de experiência
acumulados, e admitindo erros que nos
ajudaram a melhorar evento após evento, urge que as empresas compreendam a
importância do seu nome, personificado
na sua marca.
Porém, e conhecido o valor da marca, poderemos sentir-nos preparados para competir com os grandes nomes do mercado
da fileira em igualdade de circunstâncias
e nas mesmas plataformas? Se a resposta fosse simples, garantidamente que não
estaria a escrever este artigo mas a visitar qualquer repartição de atendimento
público ao cidadão e a registar a minha
própria marca.
Parece evidente que a falha desta dificuldade não está no cimo desta pirâmide,
ilustrada nos parágrafos anteriores, mas
antes e tão somente na imensa dificuldade que os nossos empresários têm em
iniciar o seu processo de afirmação da
marca pela cooperação em torno de um
ponto objectivamente transversal: o seu
próprio país.
Ninguém objectará, ou conscientemente poderá contestar, que é nas produções
italianas que o consumidor acredita encontrar qualidade e perfeição. Na moda

italiana, na inflexibilidade alemã, nos
chocolates suíços e numa ainda mais
extensa lista que poderia tornar-se quase interminável, as marcas assumiram
sempre uma retaguarda ou mesmo, e inicialmente, uma sombra da verdadeira e
corporativa marca, o seu país.
Assim continuadamente continuaremos
a sentir tremendas dificuldades em afirmar a nossa qualidade, o nosso design e
todos os tributos que nos fazem estar ao
nível das melhores marcas, senão mesmo em patamares bem superiores, se por
orgulho pessoal ou estratégia (egoísta)
comercial continuarmos a procurar afirmação pessoal em detrimento da afirmação nacional. Continuaremos repetidas
vezes ser confrontados com a primeira
pergunta que o consumidor final faz: de
onde é a sua empresa?
Em suma, urge reconhecermos e admitirmos que o primeiro passo será o de consciencialização da necessidade de afirmar
que Portugal é a grande marca que nunca
foi afirmada.
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DIREITOS RESERVADOS - ANTÓNIO PINTO

CFPIMM, A GÉNESE
Como surgiu o CFPIMM?
O centro tem a sua origem numa escola
de formação criada pela associação mais
antiga do sector - a ANIM (Associação
Nacional das Indústrias da Madeira) -,
antecessora da aimmp. Nos anos 60, era
uma pequena escola que funcionava na
própria associação. Entretanto, evoluiu
para instalações específicas de formação e, a partir de 1987, adoptou a designação actual devido à nova legislação,
que instituiu dezenas de centros de formação protocolares criados na sequência de acordos celebrados entre o IEFP
e as associações patronais (nalguns casos sindicais). Por se tratar de um sector
muito relevante em termos económicos e
com forte capacidade produtiva, situando-se entre os dez mais importantes da
economia nacional, surgiu a necessidade de se criar cursos específicos para a
área. A formação tem sido, por isso, um
elemento-chave ao nível do processo de
desenvolvimento de qualquer sector económico, seja industrial, comercial ou ou-

tro, pelo que procuramos, nos últimos 15
anos, preencher um espaço central na estratégia das empresas.

Há necessidade de formação
para responder ao avanço
tecnológico
do sector, uma vez
que a capacidade de resposta
de técnicos é limitada
A indústria queixa-se de que há falta de
pessoas com qualificação. Quais as áreas mais carentes?
É difícil enumerar porque a dinâmica da
indústria, sobretudo nos últimos cinco/
seis anos, por estar muito virada para a
exportação, trouxe necessidades praticamente em todas as áreas. Mas há algumas em que as carências são maiores,
especialmente no que concerne a novas
tecnologias. Comando numérico, por
exemplo. A procura de operadores e técnicos de comando numérico computadorizado (cnc) é muito elevada, tal como

de técnicos de manutenção industrial.
Vale a pena referir que este sector é tradicional por ter muita história, mas não
porque a maioria das empresas tenham
equipamentos antiquados ou obsoletos. Na década de 80 e 90, foram feitos
investimentos fortes em tecnologia, sobretudo no subsector do mobiliário, que
está ao nível da média europeia. É mais
rápido, desde que haja disponibilidade
financeira, comprar uma máquina topo
de gama, do que ter técnicos especializados que aproveitem as potencialidades desse equipamento. A necessidade
de formação para responder ao avanço
tecnológico é que demora, pois um curso
para qualificação de jovens técnicos tem
a duração de três anos. O investimento
tecnológico, no essencial, está feito. Mas
ao nível de recursos humanos são precisos anos para que os técnicos surjam,
pois a nossa capacidade de resposta é limitada. Em média, iniciamos dois cursos
por ano, com turmas de 20, com sucesso
elevado, o que para nós significa que 35
formandos, concluem com boas notas e
ficam colocados. Felizmente, na região há

HIATO ENTRE FORMAÇÃO
E TECNOLOGIA
LIMITA EMPRESAS
O Centro de Formação Profissional das Indústrias da
Madeira e Mobiliário (CFPIMM) actua no sector ao nível da
qualificação de técnicos e é, há mais de cinco anos, o único
autorizado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP) para certificar os profissionais da fileira da madeira e
mobiliário. A Xylon Portugal foi conhecer o centro, situado em
Paredes, e conversou com o seu director, Albano Vasconcelos.
A aposta nas parcerias com instituições internacionais é um
sucesso, o que a par dos cursos de formação, fazem desta
instituição de ensino um exemplo de ‘qualidade’.
muitas empresas a pedirem esses jovens,
havendo áreas em que a procura triplica
a nossa oferta de jovens técnicos.
A parceria com o IEFP e a aimmp tem
sido essencial. Em que consiste essa
colaboração?
O IEFP e a aimmp estão representados
em todos os órgãos sociais do centro. Enquanto o IEFP transmite orientações relacionadas com a política de emprego e
formação e assegura o financiamento da
actividade formativa do centro, a aimmp
traz a voz da indústria e dos empresários, isto é, temos promotores de formação, mas muitas vezes é a associação que
nos indica que em determinada região há
um conjunto de empresas que precisa de
formação em determinada área. De destacar, que o CFPIMM é a única entidade
a nível nacional que, por delegação do IEFP, certifica profissões no sector da madeira e mobiliário.
Está à frente do CFPIMM desde 1992.
Que balanço faz destes anos de actividade?
Não queria ser juiz em causa própria. São

os nossos “clientes” que devem ajuizar
sobre a qualidade e a importância do nosso trabalho. Embora possa dizer que o feedback e as respostas que temos ao nível
do nosso Sistema de Gestão de Qualidade vão no sentido de um nível de satisfação elevado dos nossos stakeholders.
Quero, todavia, referir uma linha de trabalho do centro que tem importância histórica - a qualidade e a sua certificação.
Fomos um dos primeiros centros certificados no âmbito das normas ISO9001,
temos obtido regularmente a renovação
dessa certificação da qualidade e integramos também outras redes de qualidade,
como a rede das Escolas Associadas da
UNESCO e o projecto ECO-Escolas, que
nos envolvem em questões de cidadania
e ambientais e nos põem no patamar de
escolas ou centros de formação que dedicam muita atenção a essas matérias.
A política da qualidade está na base do
vosso trabalho?
A nossa política da qualidade é algo que
assumimos em todos os documentos.
Com alguma humildade, assumimos como objectivo principal a aprendizagem

permanente, ou seja, somos os primeiros
a ter que aprender. Obviamente temos
preocupações ao nível da comunicação,
da eficácia e naturalmente da capacidade
de resposta às necessidades do sector. A
qualidade é algo muito importante e que
preenche grande parte do nosso quotidiano.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS, A OUTRA FACE
Têm um longo percurso no âmbito da
actuação internacional. De que forma
colaboram com os organismos estrangeiros?
É uma área em que desenvolvemos projectos há mais de 16 anos. Desde 1994,
desenvolvemos regularmente trabalho
em parceria com variadíssimas instituições, a maioria delas europeias. Ao nível
da qualidade, lideramos, por exemplo,
um projecto internacional para desenvolvimento de indicadores de qualidade para instituições de ensino e formação, um
projecto que terminou há cinco anos, onde investimos muito durante dois anos,
procurando desenvolver instrumentos,
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ferramentas e indicadores da qualidade,
que possam servir para centros de formação ou escolas, sejam do nível secundário ou superior. Este é um projecto entre
muitos. Procuramos sempre ser selectivos, pois temos muitos convites para
liderar projectos e trabalhar em programas coordenados por outras instituições.
Colaboramos regularmente com várias
universidades, politécnicos e centros de
formação, tendo algumas destas instituições vocação sectorial para a indústria
das madeiras e mobiliário e outras são
perfeitamente transversais. Procuramos
olhar para o background de cada uma
dessas instituições, seleccionando as que
estão realmente interessadas na transferência de boas práticas e de know-how.
São muito procurados a nível internacional?
Temos no mínimo uma dezena de convites por ano e normalmente aceitamos
dois ou três. Não temos condições, ao
nível dos recursos humanos, para assumir mais trabalho em parcerias transnacionais. Um dos nossos parceiros mais

antigo é a Universidade de Bremen, que
tem um instituto de formação técnica
com quem trabalhamos desde 1994. Devo referir, ainda, os centros tecnológicos
franceses e espanhóis, instituições de
referência na Europa e com quem colaboramos, seja na criação de cursos, no
desenvolvimento de materiais didácticos ou de perfis de formação e, como
já referido, na criação de indicadores de
qualidade para estabelecimentos de ensino e formação.
Que tipo de projectos têm desenvolvido recentemente?
Os projectos transnacionais são muito
variados. Normalmente temos três a quatro projectos a decorrer em simultâneo.
Nos últimos dois anos, iniciamos projectos de ‘mobilidade’, que permitem a técnicos do centro visitar outras instituições
de formação, numa lógica de identificação e de transferência de boas práticas.
Desde 2009 e até ao final do próximo
ano vamos ter cerca de 40 ‘mobilidades’,
abrangendo aproximadamente 20 técnicos. Dois dos nossos projectos interna-

cionais actuais são desse tipo. O outro
projecto consiste no desenvolvimento de
produtos e novas ferramentas didácticas
para melhor acompanhamento dos formandos quando eles estão nas empresas
em formação. Envolve maioritariamente
instituições nórdicas. Temos outro projecto que vai arrancar em Janeiro do próximo ano, essencialmente com parceiros
da Europa Central.
Os projectos são apenas ao nível europeu?
Na sua quase totalidade. Já tivemos algum trabalho de formação em África,
mas muito pouco. Há convites e já estivemos perto de desenvolver trabalho em
Moçambique, mas colocou-se o problema do financiamento. Há ainda perspectivas de trabalho em Angola e estivemos
quase para avançar num grande projecto
com o Brasil, na região económica exclusiva de Manaus, que não se concretizou
porque exigia que técnicos do Centro estivessem naquele país bastante tempo e
não tínhamos recursos humanos disponíveis para tal.
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“Nas empresas ou para
as empresas fazemos formação
para todos os níveis, desde
o operário semi-especializado,
até às chefias de topo,
gestores e empresários”

FORMAÇÃO, DOIS EIXOS
PRIMORDIAIS

meiro emprego e adultos empregados
ou desempregados. Ao nível dos jovens a
nossa formação é, há cerca de duas décadas, de dupla certificação: são cursos de
formação profissional com equivalência
escolar. Trabalhamos apenas com equivalência escolar ao nível do 12º ano e todos
os cursos têm cerca de três anos de duração. Os jovens saídos do 9º ano têm uma
formação profissional em áreas como desenho de mobiliário, gestão de produção,
manutenção industrial, etc. Temos uma
única experiência de formação de adultos desempregados, uma experiência recente. Um curso que correu muito bem
e que está praticamente a terminar, encontrando-se na fase de estágio em empresa. Os cursos para adultos têm como
público-alvo indivíduos que estão empregados nas empresas e que frequentam
formações de curta duração, 30/50 horas
em horário pós-laboral . Como o centro
tem âmbito nacional, nesta instalação
desenvolvemos cerca de dois terços da
actividade, e o restante terço é realizado
noutros locais do continente e Ilhas. Temos, ultrapassado, há vários anos, as 200
mil horas formando/ano e podemos dizer
que hoje 80% dos quadros das empresas
desta região foram formados aqui.

A formação é uma das vossas principais competências. A quem se destinam os vossos cursos?
A nossa formação destina-se a toda a fileira industrial da madeira e mobiliário.
Nas empresas ou para as empresas fazemos formação a todos os níveis, desde o
operário semi-especializado até às chefias de topo, gestores, empresários. Os
formandos são jovens à procura do pri-

No caso dos adultos desempregados é
para repetir?
É uma área em que vamos manter actividade e onde trabalhamos para um público muito particular, isto é, seleccionamos
desempregados de média/longa duração
que tenham trabalhado no sector. Pretendemos que estes trabalhadores façam
uma formação de cerca de 14 meses com
três semanas de estágio em empresas

Aliás, são países com potencialidades
para o incremento desta indústria…
Sim, nomeadamente Angola. Para responder a desafios mais consistentes, é necessário reunir um grupo de três/ quatro
técnicos e deslocá-los durante semanas
para o país parceiro, o que se torna difícil
porque afecta a nossa actividade regular
e, por isso, as nossas parcerias ou esses
projectos de trabalho não têm avançado.
Porém, é algo que temos como perspectiva de trabalho se conseguirmos reforçar
o nosso quadro de técnicos.

que os capacite para regressarem ao mercado de trabalho. Esta experiência, que é
a primeira e que se irá repetir, não será
muito importante em termos quantitativos, pois estamos a falar num curso por
ano, o que é muito pouco em termos da
nossa actividade global. Mas está a ter
sucesso, já que a maioria destes desempregados vai ficar nas empresas onde estão a fazer o estágio.
Em relação aos jovens, como decorre o
processo?
Neste caso, adoptamos o modelo dual alemão que exige que, ao longo dos três anos
de aprendizagem, logo a partir do quarto
mês, o jovem comece a ter formação em
empresa. Durante quase 3 anos, o formando tem uma presença regular numa empresa, que varia entre um dia, no 1º ano e
metade da semana no 3º ano. Até há dois
anos, a empregabilidade desses jovens
era de aproximadamente 100 por cento.
Como é desenvolvido o recrutamento?
Fazemos um trabalho de selecção de formandos que normalmente demora cinco
a seis meses, incluindo a divulgação das
acções de formação e a promoção da visita de jovens das escolas. Todos os anos
recebemos a visita de 400/ 500 alunos de
escolas da região, pelo que temos, para
praticamente todos os cursos, uma procura elevada.
Quantos formadores trabalham com
estes jovens?
Temos um quadro de formadores internos
de 16 pessoas, que asseguram a ‘liderança’
de cada uma das áreas de formação, pelo
que a maioria da formação é assegurada
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“Em média, trabalhamos anualmente com cerca
de 500 empresas, num universo que
pouco ultrapassa as 2000 empresas”
por formadores externos. Regularmente
contratamos para a formação de jovens e
de adultos, empregados e desmpregados,
cerca de 60 formadores por ano.

FILEIRA DA MADEIRA,
OS DESAFIOS
Os empresários estão mais cientes das
necessidades de formação?
Para a resposta temos que fazer uma breve radiografia do sector: há empresas que
evoluíram muito bem, que estão ao nível
do melhor da Europa e do mundo e outras, que por influência daquelas, nomeadamente ao nível da sub-contratação,
evoluíram também muito nos últimos 10
anos. Continua ainda a existir um grupo,
que é o mais débil e o mais afectado pelas
crises, que são as empresas de muita pequena dimensão que nunca evoluíram em
termos de gestão e que dependem muito
das oscilações de mercado. Em nenhum
indicador, salvo o número de empresas,
este terceiro grupo é muito importante.
Relevantes são os dois primeiros grupos de empresas, que estão num patamar
de elevada resposta às necessidades do
mercado e que recorrem regularmente
ao centro. São estas que encaram a formação como uma questão do dia-a-dia,
tão necessária como a matéria-prima. Em
média, trabalhamos anualmente com cerca de 500 empresas, num universo que
pouco ultrapassa as 2000 empresas.
Os empresários mostram vontade em
alargar os conhecimentos?
Há um hiato muito grande entre a consciência do empresário da necessidade
de frequentar formação e de promovê-la
na própria empresa para as suas chefias
e para si próprio e a realização efectiva
dessa formação. Em termos práticos, isso quer dizer que a grande maioria dos
empresários não terá dúvida que em determinadas áreas do conhecimento, sobretudo em áreas técnicas e de gestão,
era importante que pudessem participar

DIREITOS RESERVADOS - ANTÓNIO PINTO

em mais acções de formação. Quando a
oferta surge, todavia, o empresário muitas vezes não tem tempo para a formação,
porque a maioria destas empresas, pela
sua dimensão, estão centradas em duas
ou três pessoas que são responsáveis por
todas as áreas de gestão.
A fileira tem sabido posicionar-se perante a crise? O facto de ser exportadora é determinante?
A resposta às duas perguntas é positiva.
Obviamente, o referido terceiro grupo de
empresas, aquele que nem é exportador,
nem trabalha numa lógica de sub-contratação, não tem nicho de mercado próprio
e trabalha em função da pequena procura,
é quem mais sofre com uma situação de
crise económica. A esse nível se há despedimentos ou fecho de empresas, maioritariamente familiares, muitas vezes em
terceira geração, é por problemas sérios
de gestão ou por falta de investimento
tecnológico. Um sector com esse perfil ou
muda ganhando consistência em termos
tecnológicos e de estilo de gestão para se
situar num patamar com alguma capaci-

dade de absorção do impacto da crise ou
dificilmente terá futuro.
O que temos de mais-valia para enfrentar a concorrência, nomeadamente do
Oriente?
A qualidade do produto nacional. Essa
qualidade começa na própria matériaprima e afirma-se, cada vez mais, no acabamento e no design. A qualidade dos
nossos produtos, é, assim, a nossa grande
defesa para fazer face à concorrência, nomeadamente, à asiática. Se, no mercado
nacional, falando, em particular, de mobiliário, o produto asiático é um concorrente com alguma importância, nos nichos
de exportação mais relevantes para o sector isso já não se verifica, visto que, por
exemplo, as cadeias de hotéis de média
e alta gama não recorrem, normalmente,
ao mercado asiático. Deve, todavia, sublinhar-se que há desafios muito importantes ao nível das exigências que a UE deve
colocar a estes produtos para entrar no
mercado europeu, em particular em termos de conformação com as regras ambientais.
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Energia
verde
O valor da biomassa assume papel de destaque na Estratégia
Nacional para a Energia. As indústrias da Fileira da Madeira
estão conscientes da importância das potencialidades
ambientais das matérias, encarando o tema como um desafio
à gestão actual. Uns vêem uma oportunidade para rentabilizar
de forma eco-eficiente os desperdícios e sobras da exploração
florestal. Outros questionam a sua sustentabilidade a longo
prazo. A Xylon Portugal mostra-lhe como funciona a fonte
energética do futuro.

As questões ambientais e energéticas assu-

RIQUEZA NACIONAL

ausência de um sector estruturado e de tra-

mem especial destaque nas indústrias de Ba-

Cerca de 38 por cento do território luso é co-

tamento fiscal adequado (a biomassa é taxa-

se Florestal. Se por um lado estas contribuem

berto por área florestal. Isto significa que a

da a 22 por cento, enquanto o gás natural

para promover o uso crescente da madeira en-

biomassa sólida tem um elevado potencial

está sujeito ao IVA mínimo) e a concorrência

quanto matéria sustentável, por outro lançam

em Portugal. Estudos revelam que os produ-

agressiva de sectores como o gás são os prin-

o desafio nacional de implementar uma ges-

tos obtidos por via da limpeza florestal têm

cipais entraves do crescimento desta área. A

tão exímia dos recursos disponíveis, tendo co-

por si só um elevado interesse para as indús-

Altri é um exemplo de sucesso neste âmbito.

mo finalidade uma maior e melhor produção

trias da fileira da madeira, pois podem ter di-

Trata-se de um dos produtores mais eficien-

recorrendo a menos energia e reduzindo os

versas finalidades energéticas. As zonas do

tes do mercado de pasta de eucalipto, gerindo

impactos ambientais. O uso da biomassa das

centro e sul do país são as que detêm uma

mais 80 mil ha de floresta certificada (FSC e

florestas é encarado como uma oportunida-

maior dimensão (28 e 31 por cento, respec-

PEFC). Recorrendo ao processo de produção

de para as fileiras da madeira, embora muitos

tivamente). O potencial está avaliado em dois

da pasta de papel, reutilizam materiais como

considerem esta alternativa como uma ame-

milhões de toneladas anuais, o que corres-

cepos, resíduos da exploração florestal e cas-

aça, que pode pôr em causa a rentabilização

ponde a uma capacidade máxima de energia

ca interna (eucalipto e pinheiro bravo) para

dos recursos. Em dúvida está a forma como o

eléctrica de 2,1 TWh, pelo que teria que se

a biomassa. Deste modo, tornam a sua pro-

seu aproveitamento deve ser efectuado, já que

instalar uma potência de 264 MW, solução

dução mais eficiente, mantendo actualmente

requer o conhecimento profundo das suas po-

que é ainda uma miragem face ao panorama

quatro centrais em parceria com a EDP, que

tencialidades para que a matéria-prima não se
esgote rapidamente.
O novo plano da Estratégia Nacional para a
Energia 2020, que foi apresentado no início do
ano, reitera a valorização da biomassa, apontando a instalação efectiva da potência (já atribuída) de 250 MW como prioridade. O eixo
das Energias Renováveis indica que os compromissos assumidos pelo país no contexto
das políticas europeias de combate às mudanças climáticas foram cumpridos. Para a próxima década, o programa aponta a flexibilização
da concretização dos projectos e a promoção
da biomassa florestal, para que seja possível
assegurar as necessidades de consumo actu-

‘Os estímulos
da produção de energia
a partir da biomassa
devem incentivar
a sua utilização energética,
acautelando que
matéria-prima utilizável
em actividades de maior valor
acrescentado não seja
desviada para
a produção energética’

ais e as que serão fomentadas. O uso da biomassa florestal para fins energéticos pode ser
usado na luta contra os incêndios (através da

actual. Se fosse possível alcançar esses va-

funcionam conjuntamente com as unidades

limpeza das matas e reaproveitamento de re-

lores, a biomassa florestal portuguesa repre-

da Celbi, Celtejo, Caima e Mortágua. Do acor-

síduos provenientes da actividade industrial) e

sentaria neste momento oito a nove por cento

do, assinado em 2009, surgiu a EDP Produ-

é encarado há muito como uma oportunidade

da electricidade renovável produzida (três a

ção Bioeléctrica, responsável pela instalação

de negócio para diversas fileiras, propiciando

quatro por cento do total da electricidade).

e exploração de Centrais de Produção Bioe-

o crescimento económico da região onde es-

Num período em

léctrica com base na Biomassa, pelo que a

tão instaladas e a criação de emprego. As su-

que se discutem os perigos das alterações

Altri é responsável por injectar na rede eléctri-

as potencialidades poderão ser determinantes

climáticas e se estudam alternativas às tra-

ca nacional toda a energia produzida através

na redução da dependência energética. Esta

dicionais fontes de produção de energia, a

da biomassa. O seu sistema está classificado

matéria pode igualmente ser usada para pro-

madeira é uma opção a considerar. Apesar

como energia renovável de grande potencial.

duzir combustíveis. Porém, o plano de 2020

do potencial, as florestas encontram-se suba-

A empresa encontra-se a analisar a instalação

não acautela esta questão. A situação já mere-

proveitadas, em muitos casos num estado de

de mais três equipamentos, com o intuito de

ceu críticas dos ambientalistas, que defendem

quase “abandono”, pelo que é difícil quantifi-

aumentar a produção de energia verde. Des-

uma redução do IVA para combustíveis deriva-

car a sua verdadeira capacidade energética.

de 2009, a Portucel faz igualmente o aprovei-

dos da madeira e penalizações fiscais para os

A falta de equipamentos para uma recolha

tamento deste recurso para produzir energia

de origem fóssil.

conveniente, os receios dos empresários, a

eléctrica, nas fábricas de Cacia e Setúbal.
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Floresta Portuguesa

Produção de biomassa florestal

TIPO DE FLORESTA

ÁREA
(milhares de ha)

TIPO DE RESÍDUO

QUANTIDADE
(M de ton/ano)

PINHAL E RESINOSAS

1136,3

MATOS (INCULTOS)

4,0

MONTADOS

1196,4

MATOS (SUB-COBERTOS)

1,0

SOUTOS E CARVALHAIS

174,9

PRODUÇÃO DE LENHAS

0,5

EUCALIPTOS

695,1

RAMOS E BICADAS

1,0

TOTAL

3306,1

TOTAL

6,5

Fonte: Portal das Energias Renováveis

Fonte: INETI

FACES DA MOEDA

o mercado da matéria-prima. Os especialis-

colheita, transformação e transporte de bio-

Os produtos florestais são uma importante

tas defendem que os estímulos da produção

massa. É urgente aumentar a quantidade dis-

matéria para sustentar o desenvolvimento das

de energia a partir da biomassa devem incen-

ponível e a sustentabilidade. Até porque não

energias renováveis e para reduzir o consumo

tivar a sua utilização energética, acautelando

estão estudados os impactos económicos e

e a dependência dos combustíveis fósseis. A

que matéria-prima utilizável em actividades

sociais que o recurso à madeira (na ausência

principal preocupação dos industriais das fi-

de maior valor acrescentado não seja desvia-

de biomassa residual) para estas operações

leiras da madeira prende-se com o tipo de

da para a produção energética. Estudos que

teria nas indústrias transformadoras de bens

recursos que serão colocados ao dispor da

incluem os matos no potencial viável não têm

transaccionáveis.

vertente energética, ou seja, há que evitar que

em conta os custos derivados da sua recolha

o produto das florestas seja utilizado para es-

e transporte, cujos valores inviabilizam o seu

CENTRAIS INSUFICIENTES

se efeito quando poderia ter melhor aproveita-

uso para fins energéticos. A biomassa resi-

A política energética dos últimos cinco anos

mento enquanto matéria-prima das empresas

dual com maior potencial de recuperação é

dedica um capítulo a esta componente, esta-

transformadoras. Nesse caso, há o risco de

aquela que resulta da exploração florestal e

belecendo como meta a adopção de medidas

diminuir o valor acrescentado da fileira e dos

depende directamente da indústria transfor-

de valorização da biomassa florestal, com o in-

respectivos benefícios que Portugal poderia

madora da madeira, que representa apenas

tuito de compatibilizá-la com as indústrias da

alcançar com o incremento deste ramo. Re-

oito por cento das exportações nacionais e

madeira e da pasta de papel. O documento

corde-se que a falta de políticas governamen-

um alto coeficiente de VAN (Valor Acrescen-

define as medidas de avaliação dos critérios de

tais e de uma boa gestão tem conduzido a

tado Nacional). De acordo com estudos da

remuneração da electricidade produzida, cujos

uma deficiência na disponibilidade e qualida-

FEUP e da AFN (Autoridade Florestal Nacio-

valores serão garantidos durante os primeiros

de da madeira enquanto matéria-prima. Ape-

nal), o aumento do consumo de biomassa no

25 anos a contar desde o início do fornecimen-

sar de o país dispor de uma boa área florestal,

país só é possível caso se desenvolva signi-

to da energia. Em 2005, ficou estabelecida a

os agentes económicos alertam que a sua

ficativamente a produtividade florestal, atra-

abertura de concurso público para a criação de

má administração está a diluir parte das su-

vés da recuperação do potencial produtivo e

15 centrais termoeléctricas de biomassa flo-

as vantagens competitivas, especialmente no

do alargamento das áreas, especialmente do

restal, para colmatar o défice existente. Con-

âmbito da concorrência internacional. A pro-

Pinho (espécie cuja área diminuiu quase 30

tudo, apenas duas estão a funcionar (uma em

blemática tem sido reconhecida pelo Governo

por cento nos últimos 20 anos). O mesmo do-

Coimbra – 3MW e outra na Guarda – 2MW),

desde 1994 e integra a Estratégia Nacional

cumento indica que a capacidade de uso da

sendo que duas não serão concretizadas e oito

para as Florestas de 2007 e 2008. Mas, na

biomassa em território nacional situa-se entre

estão adjudicadas. Em causa está a má loca-

prática, não foram implementadas medidas

os 1,75 e 2,2 milhões de toneladas. O sec-

lização dos equipamentos, os elevados custos

para a sua boa gestão. Daí, as entidades de

tor alerta para que se promovam acções que

da matéria-prima, as burocracias e os proble-

transformação se depararem com um défice

contribuam para o aparecimento de agentes

mas de logística e disponibilidade da maté-

de matéria que oscila entre os 7,5 e os 10 por

competentes na cadeia de abastecimento do

ria-prima. À margem destes concursos foram

cento. Os mais cépticos acreditam que a apli-

produto, para corresponder ao rápido cresci-

implementadas cinco novas centrais, totalizan-

cação da biomassa florestal para a produção

mento do mercado, que esbarra com a au-

do pouco mais que 100 KW (aquém da meta

de electricidade poderá pressionar ainda mais

sência de operadores com novas soluções de

dos 250 KW).

Potencial disponível biomassa florestal
TIPO DE FLORESTA

QUANTIDADE
(M de ton/ano)

MATOS

0,6

BIOMASSA PROVENIENTE DE ÁREAS ARDIDAS

0,4

RAMOS E BICADAS

1,0

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE MADEIRA

0,2

TOTAL

2,2

Fonte: INETI

FUTURO DA BIOMASSA

meios de apoio para a formação de especialis-

Actualmente, estão em estudo o projecto de

tas em operações florestais integradas (madeira

criar um Observatório que fiscalize o sector e a

e biomassa) e para a Inovação & Desenvolvi-

manutenção do direito à tarifa. Nesta matéria,

mento. Os empresários querem premiar o re-

caberá ao Estado português suscitar a discus-

curso a matérias oriundas de áreas detentoras

são dos sistemas tarifários na UE (União Eu-

de certificação florestal e incentivar a adopção

ropeia), para eliminar as distorções artificiais

de tecnologias de gestão e exploração florestal

dos mercados. Por outro lado, tem-se procu-

que integrem a biomassa, bem como o alarga-

rado promover o uso da madeira para criação

mento a fontes alternativas. Em suma, os in-

de produtos de alto valor acrescentado (serra-

dustriais desejam que a autorização de novos

ção, mobiliário, pasta de papel e papel), que

projectos tenha por base a garantia de susten-

assegure a sustentabilidade da floresta. Aliás,

tabilidade do recurso, integrando uma articu-

é sugerido que se cancelem os apoios a indús-

lação entre políticas florestais, energéticas e

trias de baixo VAN para colmatar o actual dé-

industriais. Afinal, em causa está um mercado

fice de madeira. Há que prever quais as áreas

responsável por oito por cento das exportações

que não dispõem de biomassa suficiente para

lusas e por mais de sete por cento da produção

ser reencaminhada para o sector energético. É

de energia eléctrica.

o caso do pinho ou do eucalipto, que também
atravessa dificuldades. O objectivo das iniciativas é de que os novos mercados de biomassa
contribuam para o aumento da floresta e para
a melhoria da sua qualidade e estado de limpeza. É fundamental que o Fundo de Inovação
proposto defina uma quota específica para a
produção energética pela madeira, salvaguardando a sua disponibilidade a longo prazo. Os
empresários querem maior definição das políticas respeitantes à produção de biomassa.
Estes propõem a implementação de incentivos
para as culturas energéticas e para a aposta
na reflorestação com pinho e de eucalipto. De
acordo com um documento da aimmp, estes
argumentam que é necessário criar um programa que vise o aumento da produção florestal de energia, tendo em conta a cedência de
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‘Os industriais
desejam
que a autorização
de novos projectos
tenha por base
a garantia
de sustentabilidade
do recurso, integrando
uma articulação entre
políticas florestais,
energéticas
e industriais’
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Biomassa
Florestal
e Fileira
do Pinho
A Fileira do Pinho assume uma importância social e
económica inquestionável para o País, sendo responsável
por mais de 55 000 empregos industriais directos e
contribuindo de forma assinalável para o equilíbrio de
balança comercial.

leira instalada, que lhe garante um longo ciclo
de vida. Sabemos hoje, por experiência, que a
utilização dos matos para produção de energia é marginal e de viabilidade muito reduzida, sendo que, não devem ser contabilizados
como recurso disponível para a produção de
energia.
O prémio à tarifa destina-se a viabilizar a mobilização de biomassa florestal residual, que seria inviável dada a complexidade logística que
a envolve. Não deverá nunca criar distorções
no mercado da matéria-prima lenhosa e a perda de competitividade da Fileira do Pinho.

POR JOÃO GONÇALVES – PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DO CENTRO PINUS

Outro aspecto que consideramos fundamental
é o aumento da produção e produtividade flo-

O desenvolvimento desta Fileira assentou (e

O respeito pela cadeia de valor social e econó-

restais, não apenas da floresta de pinho, mas

depende) de uma criteriosa valorização da

mica implica obrigatoriamente a criação de fer-

também através da instalação de plantações

matéria-prima lenhosa pela primeira transfor-

ramentas que garantam a regulamentação do

com recursos a espécies de rápido crescimen-

mação, caracterizada pelo uso em serração

uso de madeira para usos energéticos, acom-

to, especificamente dedicadas à produção de

da madeira de melhor qualidade, originando

panhada, naturalmente de uma fiscalização

biomassa para uso energético. A Autoridade

subprodutos que são posteriormente utilizados

eficaz. Felizmente, os primeiros passos nesse

Florestal Nacional encontra-se a preparar um

pelas indústrias de pasta e papel e painéis de

sentido estão a ser dados, com a dinamização

novo incentivo financeiro específico, ao abrigo

madeira. Este modelo de utilização de maté-

no CBE de um Centro de Investigação, certifi-

do PRODER, com o qual se pretende dinami-

ria-prima, quando comparado com a utilização

cação e coordenação global do sector da bio-

zar a instalação dessas plantações, contribuin-

directa de madeira para produção de energia,

massa, em articulação com o MEID, MADRP e

do assim para a sustentabilidade do recurso

multiplica por um factor de 10 o VAB criado e

MAOT, sendo que a coordenação interministe-

necessário à instalação das centrais a biomas-

o emprego por 25.

rial é um aspecto igualmente fulcral.

sa florestal.

A utilização de madeira, passível de utilizações

A utilização da biomassa como matéria-prima

Apesar de a compatibilização do uso energéti-

de maior valor acrescentado para uso energé-

para a produção de energia assentou no pres-

co de biomassa florestal com a Fileira do Pinho

tico é assim um erro, quer do ponto de vista

suposto do aproveitamento de matos e resídu-

constituir um grande desafio, acreditamos que

social e económico quer também ambiental,

os da exploração florestal, contribuindo assim

com base nos três eixos que expusemos – ga-

como o reconheceu recentemente o Secretário

para a redução da carga combustível existente

rantia de respeito pela cadeia de valor social e

de Estado das Florestas e do Desenvolvimento

no espaço florestal, constituindo uma oportu-

económica, articulação das políticas energéti-

Rural em declarações à agência lusa, um in-

nidade de valorização económica de um recur-

ca e florestal e aumento da produção flores-

dicador de que o poder político está sensível

sos renovável e, àquela data, sem utilização, e

tal – estão criadas as condições que garantem

às preocupações manifestadas repetidamente

não uma ameaça de desvalorização económi-

não só sustentabilidade da Fileira como o au-

pelos agentes da Fileira.

ca de uma matéria-prima essencial a uma Fi-

mento da competitividade do País.
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Eco-design
ARTIGO PUBLICADO NA EDIÇÃO DE SET/OUT DA XYLON ITÁLIA

Falar de design “green” e de toda a filosofia

possam apresentar as suas iniciativas, nomea-

cia ecológica empresarial. Uma iniciativa que

inerente que acompanha o ciclo de vida do

damente em exposições de produtos e móveis

inclui informação para o consumidor através de

produto, desde a produção, até à distribuição

que em todo o seu processo de fabrico respei-

uma comunicação cuidada de todo o processo.

e possível reciclagem é um tema em voga. A

tam o meio-ambiente.
Outro bom exemplo é o que está ser feito ao ní-

preocupação pela compatibilidade e sustentabilidade ambiental, bem como pela necessida-

Paralelamente a estas questões, outro tema

vel dos protótipos para mobiliário infantil, inse-

de de poupança de energia são, cada vez mais,

tem sido frequentemente debatido: as tintas na-

ridos num projecto de investigação específico,

uma evidência e preocupação das empresas.

turais, água e solventes e a sua comparação ao

financiado pela Direcção-Geral de Agricultura

Em Itália, por exemplo, está a ser aplicado

nível do desempenho técnico e ambiental fa-

da região da Lombardia e que visa a imple-

um forte investimento neste domínio denomi-

ce aos produtos fitofarmacêuticos e acabamen-

mentação e optimização de uma rede exclusiva

nado Eco-Network, uma rede de projectos e

to de madeira. A madeira é, naturalmente, um

de produtos das empresas afectas ao “Projec-

iniciativas de sustentabilidade e “arquitectura

dos principais protagonistas, uma vez que os

to Liss”. Os protótipos de madeira são todos

verde”, que visa fortalecer o vínculo entre as

fabricantes de mobiliário têm dado o exemplo

fabricados com matéria-prima proveniente de

empresas socialmente responsáveis e activas

e apresentado projectos criados a partir de cri-

florestas certificadas pelo Intelvi Valley, na pro-

na inovação tecnológica assente nestes prin-

térios de sustentabilidade ambiental. Em de-

víncia de Como, transformada a partir de ofici-

cípios. A sua principal contribuição é apoiar a

senvolvimento neste momento está o “Projecto

nas a 60 quilómetros de distância do local de

promoção destas empresas e dos seus produ-

Liss”, que fomenta a oportunidade “Ecomade” e

corte que utiliza um processo de usinagem as-

tos, propondo e difundindo a ‘eco-cultura’. A

reúne 213 responsáveis, entre artesãos, comer-

sente numa concepção tecnológica que as tor-

mesma disponibiliza um espaço para debate e

ciantes e profissionais da indústria, num plano

na facilmente desmontadas e recicladas sem

exposição, de forma a que todas as empresas

para articular a inovação ambiental e a eficiên-

utilização de tintas com solventes.
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FÁBRICAS
DE AGLOMERADOS
EM PROTESTO
O recurso à madeira virgem para produção de biomassa está a gerar a discórdia
entre as fábricas europeias de aglomerados, que estão a parar em protesto. Na
base da contestação dos empresários estão as metas de energias renováveis da
União Europeia e a transposição para objectivos nacionais. O sector detém 2,4 milhões de postos de trabalho e movimenta
270 mil milhões de euros em volume de
negócios. Os governos europeus, como
forma de incentivar o uso da biomassa,
estão a oferecer subsídios (embora desiguais). Portugal paga 110 euros por cada
kWh de electricidade produzido a partir
desta matéria, enquanto Itália alcança os
160 euros. No caso nacional, a Sonae
Indústria aderiu ao protesto, visto que a

“Bosques do Centenário”

situação é “bastante séria”, obrigando o

Cada um dos 308 municípios portugueses vai receber pequenos bosques, com-

devido à concorrência das actividades

postos por 100 árvores de espécies autóctones. “Bosques do Centenário” é a

da biomassa e da indústria de paletes.

designação da iniciativa que assinala de forma ecológica o centenário da Re-

Alberto Tavares, administrador da em-

pública Portuguesa. O objectivo consiste em transformar estas plantações em

presa, alega que está em causa o risco

“monumentos vivos”, que celebrem a floresta original e as espécies autóctones

de redução da produção e o aumento

nacionais. Com a finalidade de sensibilizar a população para a importância destes

dos custos, situação que vai reflectir-se

espaços, que contribuem largamente para o sequestro do Carbono, a biodiversi-

na indústria do mobiliário, que recorre

dade e a preservação dos solos e da água, a iniciativa partiu da colaboração entre

a painéis de derivados de madeira e é

a CNCCR (Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da Repúbli-

fortemente exportadora. Aliás, a Sonae

ca), a QUERCUS, a AFN (Autoridade Florestal Nacional) e a Associação Nacional

enfrenta maiores dificuldades na Alema-

de Municípios Portugueses (ANMP), no âmbito de um acordo com o Ministério da

nha e na Península Ibérica, em virtude

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. A floresta autóctone portu-

do problema. “Portugal, que já é defici-

guesa, nomeadamente dos carvalhos, é o habitat de espécies ameaçadas da flora

tário em madeira, está a exportar”, alega,

e fauna. A AFN vai definir quais as espécies a plantar em cada local, sendo res-

lembrando que os efeitos desta política

ponsável pelo fornecimento das plantas e pelo aconselhamento técnico.

são semelhantes ao que se passa com

grupo a importar um terço da madeira,

os biocombustíveis.

COMISSÃO EUROPEIA FALA EM FRACASSOS
O relatório da Comissão Europeia, divulgado em Outubro, confirmou a informação que há muito se especulava. A União Europeia não atingiu o
objectivo de travar a perda de biodiversidade no espaço comunitário, até 2010. O balanço do Plano de Acção sobre Biodiversidade (PAB) relembra
que há necessidade de progredir mais na estratégia pós-2010, especialmente na disponibilização de meios financeiros, integração destas questões
com outras políticas sectoriais e preenchimento das lacunas ao nível político. No entanto, o relatório salienta alterações positivas na Política Agrícola
Comum (PAC), na Política Comum de Pescas (PCP) e na política de Energia da União. Verificaram-se progressos ao nível do alargamento dos sítios
Natura 2000, que possibilita uma protecção mais eficaz das zonas europeias protegidas. As novas ligações entre biodiversidade e alterações climáticas e o progresso na base europeia de conhecimentos são destacados pelo relatório de avaliação. No ano anterior, a Comissão Europeia efectuou
um “exame de saúde” da PAC e identificou a biodiversidade como um dos cinco desafios do programa. Em relação à PCP, foi adoptado o Livro Verde
sobre a Reforma da Política de Pescas, que aborda o impacto desta actividade na biodiversidade marinha. Na energia, o relatório sugere a adopção
de critérios de sustentabilidade para os biocombustíveis líquidos e a aposta nos renováveis.

CORTIÇA PASSEIA PELO MUNDO
As funcionalidades e vantagens ambientais da cortiça portuguesa estão a ser promovidas do
outro lado do Atlântico através de um camião que começou a percorrer as ruas dos EUA e
Canadá, em Setembro, e que terminará o circuito em Junho do próximo ano. Com a intenção
de indicar as potencialidades do produto enquanto material de construção e decoração, o
Décor Tour fez a primeira aparição em Nova Iorque, na Herald Square, e contou com a participação da designer Candice Olson. Os cenários montados dentro do camião convidam a
população a experimentar a matéria nas divisões da casa e a sentir a sua textura e diferentes
visuais que proporciona. “Quando estamos a construir uma casa é necessário pensar quanto
tempo vamos passar no chão. Os revestimentos de cortiça são uma escolha perfeita para a
nossa casa porque podem satisfazer as nossas necessidades, o nosso gosto e são funcionais
e amigos do ambiente”, explicou a designer num comunicado divulgado pela Apcor (Associação Portuguesa da Cortiça). O camião volta às ruas a 20 de Janeiro de 2011, em Dallas.

DÉCADA DECISIVA
PARA BIODIVERSIDADE
Ryu Matsumoto, ministro do Ambiente japonês, defendeu, durante a Convenção Biológica

RÓTULO ECOLÓGICO DA UE

A Comissão Europeia voltou a distinguir aqueles que se notabilizaram na sensibili-

da Diversidade das Nações Unidas (Outubro,

zação do público para o rótulo ecológico da UE, através da criação de produtos e

Japão), que os próximos dez anos poderão ser

serviços que respeitam o ambiente. Actualmente, o rótulo ecológico tem crescido ra-

a última oportunidade para se evitar um ponto

pidamente, figurando em cerca de 25 mil produtos e serviços de alojamento turístico

de não retorno em relação à perda de biodi-

dentro e fora do espaço comunitário. O prémio foi lançado em 2009 e visa incentivar

versidade. Cerca de 200 países reuniram-se

outros detentores do referido rótulo para que tirem proveito das suas potencialidades

em Nagóia com o intuito de assumirem com-

nas actividades de comercialização. Este ano, concorreram 13 organizações de 11

promissos que se destinem à redução da per-

países, entre os quais Portugal. Na categoria “prestação de serviços” foram acolhidas

da de biodiversidade até 2020, de forma a

candidaturas de vários hotéis, enquanto nos “produtores/ retalhistas” assistiu-se à par-

restaurar e proteger os ecossistemas das flo-

ticipação de fabricantes de uma vasta gama de produtos, sabão, artigos de limpeza e

restas, recifes de corais, rios e oceanos. A pri-

revestimentos para solo.

meira tentativa de cumprir estes objectivos
com sucesso na primeira década falhou. Até
2020, os países aderentes terão como missão
“reduzir as pressões na biodiversidade, evitar
pontos de não retorno, usar os recursos biológicos de uma forma sustentável, restaurar os
ecossistemas e os serviços que oferecem, partilhar os benefícios da biodiversidade de uma
forma equitativa”. As medidas surgem após
um estudo apoiado pelas Nações Unidas ter
divulgado que só em 2008 os danos ambientais causados pelo Homem provocaram prejuízos de 4,75 biliões de euros, ou seja, 11 por
cento do PIB mundial. Outra questão considerada delicada é o auxílio a países em desenvolvimento, como Brasil, Indonésia ou países
da África Central, que detêm uma importante
percentagem da biodiversidade mundial e que
dizem carecer de mais fundos para a sua conservação (actualmente situam-se nos 2,15 mil
milhões de euros). “Especialmente para os países com economias em transição, temos que
assegurar onde é que os recursos [financeiros]
estão”, sustentou o engenheiro Bonaventure
Baya, director-geral do Conselho Nacional de
Gestão do Ambiente da Tanzânia, em declarações à Reuters.
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FLORESTAS MISTAS
RESISTEM MELHOR
Uma investigação da Universidade de Vila Real refere que
várias espécies de árvores juntas apresentam uma maior
capacidade de reacção em contexto de alterações climáticas, possuindo melhores condições para sobreviver aos incêndios florestais. As conclusões foram apresentadas num
congresso internacional sobre florestas e as suas alterações,
que reuniu cientistas de 23 países na Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro (UTAD). O relatório que integra o
projecto “Florestas mistas, modelação, dinâmica e distribuição geográfica da produtividade e da fixação de carbono
nos ecossistemas florestais mistos em Portugal”, aprovado
em 2006 (e financiado em cerca de 200 mil euros), indica que a floresta nacional possui principalmente pinheiros
(norte interior), eucaliptos (litoral norte) e sobreiros (sul). Domingos Lopes, do Departamento de Ciências Florestais e
Arquitectura Paisagista, explicou que para tais resultados
se procedeu a uma “análise de tronco para perceber ritmos
de crescimento e de fixação de carbono nesses povoamentos, tentando comparar as potencialidades das árvores em
monocultura ou conjugadas com outras espécies”, chegando “à conclusão que quando estão em povoamento misto
a sua capacidade de fixar carbono é superior”. “São florestas mais capazes de reagir a um contexto de alterações
climáticas”, prosseguiu. O mesmo se aplica no caso de fogo. “Numa zona de incêndio nota-se que o pinheiro pode
desaparecer, mas que as folhosas como os carvalhos conseguem recuperar mais facilmente”, considerou. O projecto
foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e
envolveu quatro estabelecimentos do ensino superior e o
Instituto Nacional de Recursos Biológicos.

PORTUGAL
PODE CUMPRIR QUIOTO
Humberto Rosa, secretário de Estado do Ambiente, considerou que o

FOGO CONSUMIU
125 MIL HECTARES

país se encontra em condições para cumprir os objectivos do Protoco-

O relatório provisório da Autoridade

lo de Quioto, relativamente às emissões de gases com efeito de estufa

Nacional de Florestas indica que até

(GEE). “Estamos absolutamente no bom caminho”, afirmou, lembran-

30 de Setembro arderam 125,8 mil

do que “as emissões vêm decaindo desde 2005”, devido à maior

hectares de área, tendo-se registado

“produção de riqueza do que emissões” através do desenvolvimento

20,9 mil ocorrências que resultara em

das energias renováveis, especialmente a eólica e a hídrica. O res-

3,6 mil incêndios florestais e 17,2 mil

ponsável adiantou que o país vai “suprir um pouco acima do objecti-

fogachos. A área de floresta ardida é de

vo através do fundo de carbono”. A Comissão Europeia revelou uma

43 mil hectares, o que representa 35

estimativa que refere que a União Europeia está adiantada no cum-

por cento da área total. No caso das

primento do calendário imposto por Quioto, situação que se explica

matas, foram consumidos mais de 82

pela crise económica. O documento indica ainda que os 25 Estados-

mil hectares, correspondendo a 65 por

membros que assumiram este compromisso vão conseguir cumprir os

cento do total. O número de ocorrências

objectivos. No entanto, Bruxelas adverte que as projecções mostram

contabilizado é bastante próximo do

o efeito cumulativo da recessão económica na diminuição dos GEE.

valor médio do decénio 2000-2009,

Recorde-se que os 15 países (antiga UE15) aceitaram proceder a

sendo que o conjunto de área ardida

uma redução global de oito por cento dos GEE entre 2008 e 2012.

corresponde a cerca de 87 por cento da

Portugal foi autorizado a aumentar as emissões até 27 por cento.

média dos dez anos anteriores.
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Exportação
e criação de riqueza.
Saiba toda a verdade
sobre o sector

ECONOMIA & GESTÃO

A política de Cluster
como solução para o progresso
da indústria nacional

EMPRESAS

Internacionalizar é prioridade
no combate à recessão
do mercado interno

