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TENDÊNCIAS
DO MOBILIÁRIO
personalizar ou massiﬁcar? o futuro do sector em debate
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RESPOSTAS ÀS QUESTÕES
DA EDIÇÃO ANTERIOR:
1. Público? Mais Parcerias Público-Privadas em
Portugal? Basta! Na minha opinião o investimento deve
ser essencialmente privado, com recurso porventura
a alguns incentivos, mas sobretudo realizado através
de uma grande regulamentação por parte do Governo,
em particular no que diz respeito a uma melhor e mais
eﬁciente utilização da ﬂoresta.
2. Essa questão não é a mais importante no meu ponto
de vista. O que me importa é que a energia chegue mais
barata às empresas e a um preço competitivo.
3. É impossível analisar todo o tipo de energias
renováveis sob a mesma bitola. Há fontes de energia
que carecem de um menor investimento em que os
custos variáveis têm um peso fortíssimo sobretudo ao
nível do preço e da amortização do ﬁnanciamento,
como é o caso da energia eólica, solar ou das marés.
Em relação, por exemplo, à biomassa considero
fundamental privilegiar o uso da madeira em produtos
de valor acrescentado. Assim, é preciso controlar o que
é biomassa para produção de electricidade.

MUDAR
DE HÁBITOS
PARA VENCER
Nesta edição, a Xylon Portugal mostra alguns casos de sucesso de empresas e empresários que têm conseguido contornar a
crise. O arranque da economia nacional é possível mas implica
uma mudança de atitudes e de hábitos. Há que ter consciência
de que nada será como dantes. Contudo, os agentes do sector
demonstram que o pessimismo não é a solução para os problemas e que os proﬁssionais desta ﬁleira são capazes de revitaa
lizar esta indústria. Vários especialistas apresentam soluções
para ultrapassar as actuais diﬁculdades no acesso ao crédito e
ao ﬁnanciamento público/ privado. Encarar o negócio com uma
nova perspectiva é o primeiro passo.
Eis o desaﬁo que colocamos aos nossos leitores esta edição:

Acha que
q
op
país terá madeira
suficiente
f
p
para ffornecer a indústria
no arranque
q
da economia?
ENVIE AS SUAS MENSAGENS PARA O SEGUINTE ENDEREÇO:

comunicacao@aimmp.pt
ATÉ BREVE!
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52 As oportunidades da reabilitação
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As Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU) são o mote para explorar uma área de actividade
ainda desconhecida, mas que oferece uma panóplia de possibilidades de negócio, gerando
receitas e emprego. Trata-se de uma janela de possibilidades para múltiplos sectores e
respectivos subsectores, sejam os fornecedores de materiais de construção, os de mobiliário de
cozinha, de madeira ou de iluminação. Conheça ao pormenor a SRU do Porto: a Porto Vivo

32 Estudo Estratégico sobre as Serrações
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Conhecer profundamente o sector da madeira é fundamental para qualquer empresário.
Nesta edição, divulgamos um estudo que traça o perfil das serrações nacionais, divulgando
interessantes indicadores sobre a sua organização, distribuição geográfica, grau de
desenvolvimento tecnológico e de empregabilidade. O documento mostra igualmente soluções
para combater a praga do Nemátodo do Pinho

46 Móveis Fertini em Nova Iorque




   

A Fertini é um exemplo de sucesso em tempo de crise. Em três anos, o mobiliário da
empresa portuense conquistou os mais exigentes consumidores internacionais. As suas
peças já integram as suites do Ritz e das salas vip das maiores lojas de diamantes de Nova
Iorque. Em entrevista, Joana Tinoco, directora de Marketing da marca, explica como foi
possível crescer em tão pouco tempo e sugere que o país dê prioridade às exportações e
à criação de produtos únicos
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Desaﬁos do sécXXI:
criar uma marca
ou certiﬁcá-la?
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Massificar
para satisfazer
o consumidor
O presidente da Confederação Europeia das Indústrias
de Mobiliário (EFIC), Fernando Rolin, faz uma
análise da indústria do mobiliário portuguesa e
alerta para lacunas importantes. O responsável fala
abertamente das razões do sucesso de marcas como o
IKEA e lamenta que a Europa tenha desistido da sua
industrialização

24

 0

O rosto do empresariado
Hélder Moura é a cara dos empresários de uma região bastante marcada
pela produção do mobiliário. No rescaldo da 37ª Capital do Móvel, o
presidente da Associação Empresarial de Paços de Ferreira explica as
razões do sucesso da mostra, que este ano superou todas as expectativas
ao registar um acréscimo de visitantes na ordem dos 20% face a 2010
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Nova vida
para as embalagens
A reciclagem assume crescentemente uma importância vital
na preservação dos recursos ambientais. A recolha selectiva
de embalagens de madeira tem crescido nos últimos anos,
embora esteja longe das metas traçadas pela União Europeia.
Compreenda as vantagens da madeira recuperável e quais as
que têm maior valorização energética. Paulo Verdasca, director
da EMBAR, explica como funciona o processo de reciclagem
de embalagens em Portugal

78

  

Biomassa em
Portugal
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PRODUZIR EM MASSA
OU SEGMENTAR,
EIS A QUESTÃO!
Num momento, em que a expressão “crise” é
repetida diariamente, há que encarar o futuro com optimismo, fechar este ciclo e entrar
numa nova fase. Esta é a ideia que marca presença ao longo da 3ª edição Xylon Portugal.
Os empresários da fileira da Madeira e do Mobiliário são capazes de ultrapassar as dificuldades financeiras com que se debatem. Basta
que acreditem na qualidade do seu produto e
que estejam atentos às necessidades do mercado, que há muito deixou de ser estandardizado.
Augusto Mateus, ex-ministro da Economia, é
o grande entrevistado deste número. A sua
experiência governativa leva-o a enfrentar
a realidade e, sem dramatismos, a incentivar
os empresários a mudarem a sua perspectiva de negócio e a procurarem novas formas
de rentabilizar a sua empresa. Na sua opinião,
o caminho do sucesso passa pela internacio-

nalização. Porém, tal não significa uma mera
exportação de algumas peças. Há que saber
instalar-se nos mercados relevantes, com boas oportunidades de negócio e exportar não
apenas um produto, mas um conjunto de serviços. “Mais capital próprio, mais internacionalização e um muito melhor aproveitamento
do capital de risco para premiar os projectos
industriais arrojados”, sugere, lembrando que
uma boa presença nos mercados internacionais pode significar o acesso ao crédito nas
instituições bancárias desses países. É, sem
dúvida, uma alternativa à banca nacional, que
está estrangulada.
Cooperação e especialização são conceitos
defendidos por Augusto Mateus. Na sua opinião, as pequenas e médias empresas têm
que cooperar mais, trabalhar em conjunto
para conseguirem ser competitivas no plano
internacional. Os clusters são, nesse contex-

to, uma mais-valia. Se cada negócio se especializar num determinado produto, esse terá
qualidade suficiente para que a empresa se
mantenha na cadeia de valor. O importante é
que a peça final corresponda às necessidades
do cliente final. É ele quem ditará as regras do
mercado e há que fazer criações adaptadas ao
seu gosto e dia-a-dia.
Opinião semelhante tem o presidente da Confederação Europeia das Indústrias de Mobiliário (EFIC), Fernando Rolin. O responsável
garante que o empresário tem que conhecer
aquilo que o seu cliente quer. Porém, acredita que para satisfazer esses desejos há que regressar à massificação da produção. Além de
lamentar que a Europa tenha desistido da sua
industrialização e que haja uma fraca ligação
entre indústria e comércio, Rolin sugere um
caminho diferente para o sector do mobiliário.
Lembrando o sucesso do IKEA, indica a produção em série e a baixo custo acessível para
a classe média-baixa (que se debate com dificuldades económicas) e o regresso ao financiamento em cadeia para contornar a banca.
São duas entrevistas com visões diferentes,
mas que têm em comum o apelo à pro-actividade dos empresários. Ainda nesta edição
não pode perder as reportagens sobre as novas potencialidades da fileira, desde a sua importância nos processos de reabilitação das
cidades à sua versatilidade enquanto elemento energético ou as suas potencialidades enquanto produto reciclável.

a energia
amiga do
ambiente

ITI ENGINEERING SRL
Via dei Prati 1/a
26100 Cremona (CR)
info@itiengineering.eu
—
www.itiengineering.eu

REPRESENTANTE EM PORTUGAL

ALEXANDRA ROLIN
arolin@cci.com.pt

INSTALAÇÕES
TÉRMICAS
INDUSTRIAIS
E PRODUÇÃO
DE ENERGIA

· Especialistas na execução de instalações "chave na mão"
· Gabinetes de estudos na área da poupança energética e concepção de sistemas
· Detentores de várias patentes na área da queima de resíduos linhosos - biomassa
· Capacidade particular na área da indústria ﬂorestal através do fornecimento
de instalações integradas, desde a queima à secagem e prensagem
· Principais fornecedores na área do aproveitamento de resíduos para a produção
de energia eléctrica e calor a instituições autárquicas
· Referências em Portugal e em todo o Mundo
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AFN TEME FALTA
DE MADEIRA
A Autoridade Florestal Nacional (AFN) revelou que faltam dois milhões de
metros cúbicos de floresta para assegurar as necessidades de consumo
que se nada for feito haverá falta de madeira dentro de 15 anos. “Se não
fizermos nada, dentro de 15 anos não temos material lenhoso. Não se plantam
pinheiros, não se plantam eucaliptos”, sustentou Amândio Torres, presidente
da AFN, num seminário sobre a fileira florestal. O responsável acrescentou
que é necessário alterar as metas definidas nos instrumentos de gestão e
passar-se de 3,5 milhões de hectares de floresta para os quatro ou cinco
milhões. O dirigente contou que é fundamental rever os Planos Regionais de
Ordenamento Florestal (PROF) para “ajustar o planeamento à realidade”. Por
outro lado, justificou que “os PROF prevêem uma expansão da área florestal,
mas não nas fileiras que suportam o tecido industrial”. “Se expandirmos a área,
mas não satisfizermos as necessidades, esse investimento não corresponde a
um acréscimo de rendimento”, lembrou. Amândio Torres apelou ainda a uma
reflexão sobre as Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), que apelidou de “uma
ideia boa”. Porém, lembrou que ser “mais do que uma iniciativa de um grupo
de amigos, tem de gerar rendimento, tem de ser um negócio”.

UE TEM NOVA ESTRATÉGIA DE BIODIVERSIDADE
Os estados-membros da União Europeia (UE) aprovaram uma nova estratégia de biodiversidade e aproveitaram a ocasião para apelar a uma
reforma das pescas e agricultura. A SPEA, representante de Portugal da BirdLife International, mostrou-se satisfeita pela aprovação do documento
e das seis metas que visam reverter o declínio da biodiversidade e dos ecossistemas em 2020. Segundo Angelo Caserta, director regional da
BirdLife Europa, “o Conselho Europeu tem declarado ser sua vontade actuar para evitar a crise da biodiversidade. Agora precisam de encontrar a
coragem política para agir, colocando o nosso futuro comum à frente dos seus interesses”. Nos seis pontos está previsto o combate ao colapso
da biodiversidade, que passa por uma melhor e mais eficaz gestão da Rede Natura 200 e por uma melhor gestão das áreas protegidas, bem
como o combate à propagação de espécies exóticas invasoras e a recuperação dos habitats ameaçados. A estratégia exige reformas de longo
alcance, de modo a unir os esforços da pesca e a aplicação da política agrícola a práticas amigas do ambiente. De facto, os dois sectores são os
mais problemáticos para a natureza. Já Luís Costa, director executivo da SPEA, disse esperar que “se possa demonstrar a mesma determinação em
futuras discussões sobre as reformas e que o novo Governo português tenha a vontade e a determinação em seguir estas reformas.”
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PRÉMIO “CAPITAL
VERDE DA EUROPA”
A Comissão Europeia lançou o concurso para a selecção da cidade
que irá receber o título “Capital Verde da Europa”, em 2014. O
prémio tem como finalidade incentivar as cidades europeias a
assumirem-se como locais mais atractivos e saudáveis, “próprios
para viver”. A iniciativa resulta das regiões que têm visão
ecológica e contou com a associação de 15 cidades europeias.
O prémio foi concebido para promover e recompensar esforços,
incentivando as cidades a adoptarem novas medidas e a servir
de exemplo para o intercâmbio de melhores práticas. De 2010 a
2013 já foram premiadas quatro cidades: Estocolmo, Hamburgo,
Vitória-Gasteiz e Nantes, respectivamente.

REEFL
FLORESTAÇÃO
NÃO IMPEDE
AQUECIMENTO
GLOBAL
Cientistas canadianos publicaram na revista
“Nature Geoscience” um estudo sobre
a eficiência da reflorestação do planeta
e o combate às alterações climáticas. A
investigação concluiu que a substituição de
todas ou de metade das áreas cultivadas do
planeta por florestas, até 2060, apenas iria
reduzir as temperaturas globais em 0,45ºC ou
0,25ªC, em 2100. O estudo adianta ainda que
nem todas as florestas contribuem de forma
igual para o combate ao aquecimento global:
as tropicais são três vezes mais eficientes que
as áreas florestais que cobrem as regiões de
latitudes mais elevadas. Os autores defendem
que a importância das florestas nas zonas
tropicais está a ser subestimada quando
se avalia o seu potencial para contrariar o
aumento das temperaturas através da sua
capacidade em absorver e armazenar carbono.
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INDONÉSIA SUSPENDE
EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS
A Indonésia vai suspender durante dois anos a concessão de novas licenças
para exploração das florestas do país. A medida faz parte de um acordo com
a Noruega, que vai doar cerca de um milhão de dólares à nação asiática,
com o intuito de reduzir as emissões de dióxido de carbono provenientes da
deflorestação. A acção está a gerar polémica, já que os empresários defendem
que a indústria madeireira poderá ser afectada. A decisão deveria ser aplicada em
Janeiro de 2012, mas foi adiada. A Indonésia pretende com esta medida reduzir as
emissões de gases em 26 por cento até 2020.

ÁRVORES
NO ÁRCTICO
ATÉ 2100
Um derretimento mais rápido da neve, do gelo e do solo
congelado permitirá que espécies meridionais, como os
pinheiros, e animais, como raposas, se desloquem para
o norte. Os cientistas do grupo Conservação da Flora e
Fauna do Árctico (CAFF) acreditam que a faixa de árvores
pode deslocar-se 500 quilómetros para norte até 2100.
Se isso acontecer, metade da tundra árctica, da Sibéria ao
Canadá, pode desaparecer.

TECNOLOGIA BRASILEIRA
DE CONTROLO DO COMÉRCIO
BRASILEIRO EXPORTADA
O Documento de Origem Florestal (DOF), o sistema
electrónico brasileiro que controla a comercialização
de madeira, será utilizado pelos restantes países
latino-americanos e na África do Sul, China e
Rússia. O sistema foi criado em 2006 e a tecnologia
substitui as antigas autorizações de transporte de
produto florestal (constantemente roubadas ou
falsificadas) por um mecanismo que através da
internet facilita a comunicação entre produtores,
compradores e exportadores. A tecnologia brasileira
é a mais moderna do mundo e, de acordo com o
coordenador-geral da Floresta do Ibama, Carlos
Cardoso, a vantagem do sistema DOF passa pelo
acompanhamento descentralizado de toda a
cadeia de circulação da madeira, “da origem à
primeira transformação”. Com a implementação
da tecnologia, o volume de madeira ilegal que
entrou em São Paulo caiu em mais de metade. A
Organização do Tratado de Cooperação Amazónica
(OTCA) quer que os países membros do organismo,
como o Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana
e o Suriname implementem o DOF. A Bolívia já
assinou um protocolo de cooperação com o Brasil
para uso do sistema.
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PLANET DESIGN
APOIA
SUSTENTABILIDADE
O Planet Design trata-se de um projecto que tem como
objectivo oferecer apoio às empresas europeias da área
do mobiliário de madeira, através da adaptação às novas
regras ditadas pela sustentabilidade ambiental, enquanto
potenciadores de competitividade e diferenciação.
O programa conta com a pareceria nacional da ANJE
(Associação Nacional de Jovens Empresários). O projecto
destina-se a desenvolver directrizes e princípios de
acção e orientação para os fabricantes de móveis e
visa identificar uma série de incentivos para encorajar a
adopção de produtos de inovação sustentáveis. Tratase de uma pareceria entre as entidades portuguesas,
italianas e espanholas, cujos esforços destinam-se à
investigação, informação
ão e divulgação de novas formas
de produção e intrrodução de matérias-primas.

“FLORESTA LUSA”
ENTRA NA
SEGUNDA FASE
A Oryzon Energias (OE), empresa do Grupo Catarino, vai avançar
com a segunda fase da campanha “Floresta Lusa – Plante
connosco a Biodiversidade na Floresta Portuguesa”. A entidade,
que se dedica à fileira florestal, pretende lançar as Acções de
Biodiversidade e Montanha e os lotes de Ripícolas e de Madeiras
Nobres, com o intuito de sensibilizar a sociedade civil para os
cuidados a ter com as florestas nacionais. Nesse sentido, as
Acções de Biodiversidade contribuem para a recuperação de
habitats degradados. Já as de Montanha permitem intervenções
de recuperação dos ecossistemas, bem como um investimento
em lotes de madeira em pé. O Lote Ripícolas é composto por
um conjunto de 40 árvores escolhidas, geridos pela OE por um
período de 30 anos. O mesmo se aplica ao Lote Madeiras Nobres.
Durante a primeira fase, a iniciativa percorreu o país e conseguiu
devolver à floresta mais de 600 mil árvores. A campanha valeu,
em Abril, o prémio da Gold Mercury Internacional, “Devolver
à Natureza”. A empresa apresenta ao mercado um produto de
vanguarda neste sector, isto é, acções e lotes de recuperação ou
de investimento em espaços florestais.

METADE DA ENERGIA
DA EUROPA É DA MADEIRA
O Eurostat revelou que metade da energia renovável consumida nos 27 países
da União Europeia (UE) provém da madeira e dos resíduos florestais e atinge os
60% em Portugal. A percentagem de madeira e resíduos florestais usada para a
energia indica grandes diferenças entre os vários países. Segundo as estatísticas
europeias, os valores oscilam entre os 16% do Chipre e os 97% da Estónia.
Recorde-se que a floresta cobre 40% da superfície europeia, num total de 178
milhões de hectares, o que equivale a quatro por cento da floresta mundial.
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“Quem melhor
entender
os consumidores
vai liderar”
Augusto Mateus, ex-ministro da Economia, é apologista de uma
fileira baseada na lógica da especialização e da cooperação entre
empresas complementares. Defensor do cluster, garante que
há poucas experiências “bem conseguidas” e mostra-se avesso
ao conceito de cluster como “embrulho”. Em entrevista à Xylon
Portugal, o responsável admite que o país está a pagar por uma
série de erros cometidos no passado e que a saída da crise passa
pela mudança de mentalidades do empresariado. Apostar na
internacionalização para contornar a restrição no acesso ao crédito
e na união de esforços são algumas das soluções sugeridas.

FLORESTA NACIONAL
O sector da ‘Madeira, Cortiça e Papel’ contribui largamente para um
aumento das exportações nacionais.
Trata-se, na sua opinião, de uma área
estratégica para o acréscimo de valor
da nossa economia? Quais os factores
potenciadores desse crescimento?
A importância das actividades ligadas
ao mobiliário e à cadeia mais vasta da
exploração dos recursos da ﬂoresta é
dupla. Por um lado, Portugal tem uma
aptidão ﬂorestal boa no contexto europeu. É um país que deve explorar adequadamente os seus recursos ﬂorestais,
mas obviamente que isso levanta duas
questões de fundo, primeiro a da própria gestão da ﬂoresta, da propriedade
e do cadastro, e segundo o problema de
todo um conjunto de área integrada que
está longe de estar resolvida. Sei que
tem havido um conjunto de esforços
associados à tentativa de criar fundos
de investimento para a ﬂoresta, de modernizar a sua gestão e de fomentar um
quadro de colaboração entre os habitantes e os proprietários, no entanto os
mesmos têm sido insuﬁcientes. Apesar
da aptidão acima da média no contexto
europeu para criar riqueza e gerar emprego, existem um conjunto de diﬁculdades que estão a montante da indústria
e que se repercutem no acesso à matéria-prima não só ao nível da qualidade,
mas também dos produtos. Temos de
olhar para essas actividades sobretudo
como acções que dão um elevado contributo ao desenvolvimento da própria
urbanização nacional e ao progresso de
um conjunto alargado de exercícios económicos que possibilitam o crescimento, em que a madeira, o mobiliário e os
seus produtos derivados têm um papel
muito importante. De acordo com esse
ponto de vista, coloca-se outro desaﬁo
que é o de saber responder às novas necessidades das empresas e dos consumidores para melhor se acrescentar valor
e incorporar um factor de relevo – o design. Nesse sentido, temos dois grandes
desaﬁos: o da gestão integrada e sustentável da ﬂoresta, que constitui a base de toda a ﬁleira, e outro exactamente
no pólo oposto da cadeia de valor, que
é reconhecer melhor e responder com

maior celeridade à evolução das necessidades dos consumidores, sejam eles
empresas, famílias ou pessoas. Depois,
há outra actividade muito importante
relacionada com a ﬂoresta em Portugal e que tem sido muito utilizada para desenvolver a produção de papel.
Temos uma indústria de celulose e de
papel adulta, que tem realizado um esforço importante de integração da produção de pasta com a do papel. Desse
ponto de vista, conquista obviamente
uma maior ﬂexibilidade e maior valor,
gerando empregos mais qualiﬁcados e
contrariando o desemprego. Essa actividade tem igualmente um grande desaﬁo que é o da co-existência hoje em dia
do papel suporte de todo um conjunto

de actividades, em complementaridade (não tanto em concorrência, apesar
de existir alguma) com os suportes digitais.
De que forma podemos valorizar os
recursos ﬂorestais?
Apenas numa lógica de gestão integrada da ﬁleira e num quadro de colaboração entre os diferentes protagonistas é
que conseguimos valorizar os recursos
endógenos que temos. Importa gerir
atempadamente aquilo que é a formação das matérias-primas com o preço e
a qualidade das restantes sem ciclo de
perturbação. Essa acção requer obviamente uma coordenação que se estende
desde as instituições públicas ao fun-

‘Há toda uma lógica de mistura que faz
com que as indústrias sejam progressivamente
definidas pelas suas matérias-primas, que são
determinadas pelas necessidades que satisfazem
ou pelos produtos que são capazes de desenvolver’

cionamento das grandes ou pequenas
empresas, uma vez que a realidade de
que se fala corresponde de facto a um
investimento na ﬂoresta ter um ciclo
de vida muito mais longo que o investimento industrial ou comercial. Portanto, se não houver uma estratégia, uma
coordenação e um planeamento rigoroso é muito difícil que a ﬂoresta responda aos picos de procura que as várias
actividades lhe podem dirigir.
Como alcançar essa coordenação da
ﬂoresta e resolver a fraca capacidade
de resposta da ﬂoresta aos desaﬁos
que se lhe impõem?
Tem que se ultrapassar com planeamento a longo prazo, com incentivos
ao desenvolvimento e à gestão das diferentes componentes. Perdemos muito tempo a discutir espécies ﬂorestais e
não percebemos que a aptidão dos solos é diversiﬁcada e podemos ter uma
boa combinação de diferentes ﬂorestas
e de diversas espécies ﬂorestais e que
essa realidade pode ajudar imenso a resolver o problema que se está a evocar.
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‘Houve um tempo
em que ter relações
comerciais
era mera mobilidade
de mercadorias
ou produtos.
Actualmente,
precisamos
de exportar também
serviços,
não nos podemos limitar
a querer vender
um produto’

Considera que o contributo deste sector para o PIB pode aumentar, bem como para o incremento da balança de
exportações? Quais os sub-sectores,
na sua opinião, com maiores índices
de potencialidade económica?
Portugal é o maior produtor e transformador mundial de cortiça, pelo que este é um subsector em que o país lidera
o mundo. A história tem sido positiva,
apesar desta indústria ter chegado a perder terreno no âmbito internacional. O
sector, há cerca de 100 anos, estava localizado nos países mais desenvolvidos.
Portugal limitava-se a exportar cortiça
em bruto. Hoje, o país não só transforma
a sua própria cortiça, como importa para
transformar e é líder mundial. A este nível temos uma enorme responsabilidade
porque a mesma permite-nos conquistar
uma diferença em relação à quantidade e
qualidade dos restantes países, visto que
somos produtores e o produto tem múltiplas utilizações. Nessas diversas aplicações, apesar do papel insubstituível que
tem na cadeia de valor do vinho, podemo-nos centrar na posição que desempenha na cadeia de valor da habitação,
dos pavimentos, entre outros, em que
se pode desenvolver de forma exponencial. Paralelamente a este exemplo, como tão bem sabemos a evolução actual

passa não só pelo sector da cortiça, mas
também por muitas outras actividades
e espécies ﬂorestais. Esta ﬁleira age por
materiais compósitos e pela origem de
diferentes materiais, até porque misturamos cada vez mais plásticos com cortiça, com metal, etc. Há toda uma lógica
de mistura que faz com que as indústrias
sejam progressivamente deﬁnidas pelas suas matérias-primas. Estas são, cada
vez mais, determinadas pelas necessidades que satisfazem ou pelos produtos
que são capazes de desenvolver.
Qual o papel destinado à Indústria da
Madeira e do Mobiliário no relançamento da economia e do desenvolvimento nacional nos próximos anos?
Este sector deve apoiar uma importante mudança de mentalidades através da
forma como os próprios empresários
nacionais analisam a sua indústria. Temos por hábito encará-la como transformadora de matéria-prima. No entanto,
devíamos vê-la como um considerável
contributo de valor, que tem como principal ﬁnalidade satisfazer necessidades.
Se ponderarmos o exemplo do móvel,
importa, mais do que o seu papel, perceber que tipo de necessidades vai suprir
e como estas são satisfeitas pelos consumidores.

É um agente que pode auxiliar o país
a sair da crise económica e ﬁnanceira
actual?
Esta ﬁleira tem um enorme potencial
para exportação, ou seja, Portugal tem
inúmeros recursos. Falta obviamente
haver mais mundo em Portugal e mais
Portugal no mundo, isto é, falta ganhar
maior massa crítica para a internacionalização. As actividades de exportação e
de internacionalização exigem empresas com grande dimensão ou uma colaboração activa de PME’s para poderem
ser fortes concorrentes à escala internacional. Este factor faz com que para exportar seja necessário mais empenho e
investimento, caso contrário torna-se
diﬁcílimo. Houve um tempo em que ter
relações comerciais era mera mobilidade de mercadorias ou produtos. Actualmente, precisamos - para poder vender
no exterior - de exportar também serviços, não nos podemos limitar a querer
vender um produto. Razão pela qual, o
esforço de exportação integra-se num
reforço mais vasto de internacionalização, com melhor investimento e maior
articulação entre produção de bens e
serviços. Esta mudança exige mais esforço ﬁnanceiro, técnico e de recursos
humanos qualiﬁcados por parte das empresas nacionais.

FUNCIONALIDADES DA BIOMASSA
Qual o papel da produção da biomassa
enquanto dinamizador do crescimento
desta ﬁleira?
Aí, as ideias são muito directas. Aliás, enquanto ministro da Economia tive o prazer de estimular o desenvolvimento da
primeira central de biomassa e, portanto,
a ideia é muito simples: não creio que esta
indústria deva ser apontada como sector
de liderança na reestruturação energética, mas temos neste campo um factor
importantíssimo de rentabilização da indústria e de gestão sustentada. Devemos
olhar este conjunto de indústrias associado à ﬂoresta para a gestão integrada e para a valorização da biomassa como factor
energético e como uma boa prática de um
princípio correcto, que se repercutirá na
rendibilidade das actividades e agilizará o
seu desenvolvimento. Nesse sentido, devemos gerir os recursos de forma integrada, valorizar a rede central, a reciclagem
e perceber que a biomassa é uma fonte
de riqueza que deve ser aproveitada. Obviamente, não é a base do nosso sistema
energético, mas pode dar um contributo
muito signiﬁcativo, até porque está muito
pouco explorado.
O tema é bastante controverso. Há
quem encare a exploração da biomassa como a saída para a crise do sector.
Já outros consideram que apenas vai
desviar a atenção do que é realmente
importante. Qual a sua opinião?
É um tema da maior relevância. Mas não é
a biomassa que vai resolver os nossos problemas. Vai dar o seu contributo, mas é sobretudo um exemplo de boa prática e de
gestão integrada porque não devemos ter
uma lógica curta na análise da indústria.
As actividades têm ciclos de vida muito
longos e há toda uma lógica de sustentabilidade industrial que se deve basear na
valorização de tudo o que está associado
ao desenvolvimento industrial. E a biomassa é uma forma correcta de o fazer.

DESAFIOS DO EMPRESARIADO
Quais os desaﬁos que se colocam actualmente à produção das empresas
da ﬁleira ﬂorestal e do mobiliário?
Basicamente são os desaﬁos ligados à
inovação e à incorporação do conhecimento, que devem estar orientados pa-

‘A inovação,
a intensificação
do conhecimento,
da ciência e da
tecnologia é o primeiro
índice fundamental
a designar. É preciso
cada vez mais
combinar
a madeira com
outros materiais’

ra o mercado. Os desaﬁos respeitam a
tudo o que tem a ver com a ciência da
tecnologia, com novos produtos e a sua
adaptação e com a maior incorporação
do design, tendo em conta um ponto de
vista mais funcional.
A aposta na criação de produtos
adaptados ao consumidor é o caminho para obter uma maior vantagem
competitiva?
Exactamente, há que produzir mais
produtos para a vida moderna, para as
necessidades actuais das casas, em matéria de conforto, e não seguir o modelo
de estandardização independentemente
da habitação em causa. Ter capacidade
de desenhar produtos para as necessidades concretas é absolutamente vital.
Outro factor importantíssimo é uma
boa utilização das tecnologias. Hoje em
dia, há o canal do comércio electrónico
ou o canal das redes sociais, que marcam o cliente por terem um catálogo
electrónico e que são acções absolutamente positivas. A inovação, a intensiﬁcação do conhecimento, da ciência e
da tecnologia é o primeiro índice fun-

damental a designar. O segundo tem a
ver com a organização, com a adopção
de procedimentos sem papel. Há muito
a ganhar do ponto de vista da organização industrial, pois é possível construir
organizações permanentes, em que todos os dias se faz melhor do que no anterior. Obviamente isso exige recursos
humanos qualiﬁcados e que as fábricas
se transformem de alguma maneira numa escola, em que a própria organização no seu conjunto adopte formas de
estruturação diferentes. Tal exige que
se acompanhe as actividades de investigação, algo que tem muito a ver com
o domínio das matérias-primas e com
a sua articulação com outras. É preciso
cada vez mais combinar a madeira com
outros materiais.
O Estado prevê alguns apoios para este sector. Considera-os eﬁcientes e
adequados à realidade actual? As linhas de crédito, designadamente as
que são afectas ao PME Investe, são
suﬁcientes? É importante facilitar o
acesso às mesmas?
Tenho defendido que os apoios devem
ser mais selectivos e menos assistencialistas ou apenas subsidiários. Devemos ter os incentivos adequados para
ajudar as empresas a ganhar força concorrencial e competitividade. As linhas
de apoio são importantes na medida em
que suprem um problema conjuntural
que é a actual restrição no acesso ao crédito, cujas previsões apontam para uma
continuidade. Para as empresas que têm
crédito em menor quantidade e a mais
alto custo ou para aquelas com maior
diﬁculdade na sua obtenção, as linhas
do PME Investe são uma ajuda conjuntural que deve alcançar o maior número
possível, dentro dos limites ﬁnanceiros

‘Empresas complementares, não iguais
ou parecidas, mas sim especializadas
(que fazem coisas diferentes) podem ter
uma grande vantagem se trabalharem
em conjunto. Nos próximos dois anos,
os investimentos têm que ser
financiados muito mais com recursos
próprios e com menos capital alheio’
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‘É cada vez mais
necessário
que cada empresa
saiba encontrar
o seu espaço próprio
e isso faz-se por
especialização.
Mais vale fazer
muito bem uma
parte e ter
que colaborar com
outras empresas
que fazem muito
bem as restantes,
do que tentar ser
mediano em tudo’

que estão aﬁxados à partida. Os outros
apoios são estruturais e não conjunturais, ajudam ao nível do ﬁnanciamento
de outros fundos ou da concessão de incentivos ﬁscais e dentro desse contexto
devem também ser atribuídos.
No caso do mobiliário, o empresariado
é na sua maioria detentor de Pequenas
e Médias Empresas. Que tipo de apoios
o Estado pode facilitar a estas PME para fortalecer a sua actividade e incentivar a criação de novas?
Os apoios estruturais são apoios a esta
transformação das empresas para o mercado que está a evoluir constantemente
e que está a segmentar os próprios produtos. Uma coisa é fazer produtos para o
conforto do lar e outra diferente é criar
produtos para hotéis e áreas mais alargadas. E neste contexto há outra linha
de apoios, nomeadamente à cooperação entre empresas. Para se internacionalizarem e para venderem, algumas
empresas têm que se articular entre si.
Empresas complementares, não iguais
ou parecidas, mas sim especializadas
(que fazem coisas diferentes) podem
ter uma grande vantagem se trabalharem em conjunto. Para tal precisam de
fazer investimentos, adaptações na sua
organização, de partilhar riscos e custos

e isso obviamente deveria ser muito incentivado pelas políticas portuguesas.
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?
Em relação ao crédito, infelizmente não
há milagres. A economia portuguesa
cometeu uma série de erros e excessos.
Nos próximos dois anos, está limitada
no acesso ao crédito e nos apoios que
foram negociados no plano de auxílio
económico e ﬁnanceiro, ou seja, não há
a possibilidade de ir buscar meios aos
mercados internacionais. Os que estão ao dispor são aqueles que constam
no plano económico e ﬁnanceiro, que
são os 78 mil milhões de euros e grande parte vão ﬁnanciar necessidades do
Estado. A restante vai ﬁnanciar a reestruturação da banca e tentar aumentar
a sua possibilidade de ﬁnanciamento às
empresas. No essencial temos um quadro muito restritivo de acesso ao crédito,
o que obriga os empresários a um esforço de adaptação porque não têm outra
dimensão que não seja terem de funcionar com mais capital próprio do que estão habituados. Nos próximos dois anos,

os investimentos têm que ser ﬁnanciados muito mais com recursos próprios e
com menos capital alheio. Portanto, os
QRENs e os apoios do QREN têm um
papel importante porque, podendo de
alguma maneira suprir esta vaga de restrição ao crédito, obrigam a que os empresários visualizem o cenário de outra
forma: não como estão habituados, isto
é, o ﬁnanciamento de uma parte de capital próprio, uma parte de crédito e outra
de fundo estrutural, mas crescentemente uma parte de capital próprio e outra
de fundo estrutural, em que a parte de
crédito é muito diminuída.
Os empresários estão preparados para esta nova realidade?
Têm que estar. Tal como os bancos portugueses vão ter que se actualizar, do lado da indústria as pessoas vão ter que
perceber que vão comprometer mais
activos seus, arriscar mais e isso obriga a que os investimentos tenham que
ser melhores do que já são ou ser muito
bons. De fora ﬁcam duas oportunidades.
Uma delas é o acentuar do esforço de internacionalização e se as empresas de
média dimensão ou as grandes se internacionalizarem, se instalarem em mercados relevantes, com boas oportunidades
de negócio, elas podem obter nesses pa-

íses crédito para as suas operações. Aí
são importações do que é feito em Portugal, portanto as empresas também têm
que ser ágeis do ponto de vista de perceber que o caminho da internacionalização tem esta conjuntura, na medida em
que vão poder ﬁnanciar-se nos mercados ﬁnais e suprir as diﬁculdades ﬁnanceiras que têm cá. A outra linha passa
por uma muito melhor gestão do capital
de risco em Portugal. Há fundos de capital de risco que podem ser canalizados
para o ﬁnanciamento corrente das empresas e para viabilizar os projectos de
grande mérito que sejam provados no
QREN com o apoio adicional em capital
de risco. É uma medida económica que
parece ajudar bastante, ou seja, os projectos que tivessem melhor notação, os
mais valiosos, poderiam ter um reforço
adicional em dez ou 15% do projecto, em
que o capital de risco podia suprir as diﬁculdades de crédito. Tratava-se de uma
participação temporária, com os fundos
de capital de risco no capital das empresas para substituir o crédito a que não
têm acesso e viabilizar um conjunto de
investimentos que de outra maneira serão difíceis de fazer.
A internacionalização é a solução?
Aqui não há milagres, nem há que tentar ser criativo. Não há muito por onde
negociar. Há que não ﬁcar a olhar para trás porque o tempo mudou radicalmente. É este o caminho: mais capital
próprio, mais internacionalização e um
muito melhor aproveitamento do capital de risco para premiar os projectos industriais arrojados.
Que importância deverá ter a especialização sectorial para uma maior eﬁciência na era da globalização?
No mundo começa a surgir um ﬁlão de
novos artigos de economia industrial,
que acentuam muito a lógica da hipere sub- especialização, isto é, estamos a
viver um tempo que com a globalização
começa a haver muito maior sobreposição das capacidades das empresas. É
cada vez mais necessário que cada empresa saiba encontrar o seu espaço próprio e isso faz-se por especialização e
não tanto por fazer tudo. Mais vale fazer muito bem uma parte e ter que co-

laborar com outras empresas que fazem
muito bem as restantes, do que tentar
ser mediano em tudo.
Será possível um incremento da qualidade dos produtos que chegam ao consumidor ﬁnal?
Claramente. A capacidade de liderar essas cadeias de valor estará nas empresas
que melhor entendem os consumidores
e com maior capacidade de distribuição
e não naquelas que têm maior capacidade de entender o processo industrial,
isto é, os designers, as matérias-primas,
etc. Vão existir empresas com muita habilidade para fazer produtos e outras
com muita capacidade para distribuir
produtos e os mandar fazer em função
dos gostos e necessidades dos consumidores. Essas vão comandar as cadeias
de valor e ao fazê-lo vão abrir inúmeras
oportunidades para que outras se especializem. É um bocado como no comércio automóvel. Há grandes entidades

Há, portanto,
que mudar
mentalidades…
Não vejo razão para
os empresários não
aprenderem
com a crise.
Se está habituado
a fazer
de uma maneira
e essa não
dá, nada melhor
do que tentar
fazer de outra.

que distribuem carros ou pensam carros
e há cada vez mais uma vasta teia de dez
ou 20 mil empresas que fabricam um
modelo, por colaboração. Quem faz muito bem volantes consegue sobreviver e
expandir, ainda que ninguém compre
volantes por si só. Nesse contexto, alguma especialização adicional parece-me
o caminho, sobretudo para as organizações mais pequenas.

CLUSTERS INCREMENTAM A
ESPECIALIZAÇÃO
O trabalho em equipa entre várias
empresas é uma mais-valia para a internacionalização dos produtos que
desenvolvem?
É, a especialização e cooperação são
muito importantes. Não há razão nenhuma para dez ou 20 empresas não se
constituírem num agrupamento empresarial, que partilha riscos e lucros, que
vai em conjunto para o mercado internacional, para conquistar novos mercados
(mesmo dentro do país), mas que o fazem em conjunto, sem perder autonomia
(ninguém entra na gestão das outras) e
conquistando em conjunto mercados.
Sozinhas não conseguem.
A lógica dos clusters é na sua opinião
uma vantagem para o sector e um elemento catalisador de actividades inovadoras?
Sou claramente defensor, mas sou muito
desfavorável à ideia do cluster “embrulho”, ou seja, fazer um cluster para ﬁcar
tudo na mesma, mais vale estar parado.
Mas vale esquecer o nome, não falar de
cluster e fazer aquilo que faz um cluster. Em Portugal, ﬁzeram-se clusters em
quase todas as regiões e em todas as actividades. Não é o melhor caminho. O
melhor é esquecer o nome, fazer algo
muito atractivo, tendo um conjunto de
características que deﬁnem uma determinada realidade e que não tenho diﬁculdade em identiﬁcar.
Que análise faz dos clusters nacionais?
Em Portugal, tem havido poucas experiências bem conseguidas de clusterização. Os clusters têm duas características.
Por um lado, têm uma lógica de economias de aglomeração, isto é, o cluster
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gera territórios onde é mais fácil criar
riqueza naquela actividade (se tenho
um cluster de madeira numa região,
mas não é mais fácil criar riqueza com
a madeira aí, então não tenho um cluster). Desse ponto de vista, o cluster exige que se siga o caminho que liga mais
estreitamente o conhecimento com os
consumidores e os mercados. É preciso
um caminho para trazer o conhecimento
técnico e cientíﬁco para junto das necessidades dos consumidores e as necessidades dos consumidores para junto do
conhecimento cientíﬁco e tecnológico.
Quais as mais-valias e os handicaps
dos já existentes?
Um cluster que não esteja completamente enraizado nas tendências de mercado não vai a lado nenhum. Repare-se,
por exemplo, como morreram os clubes
de vídeo com a chegada das versões digitais dos fornecedores de Internet e
de TV por cabo. É preciso estar próximo dos consumidores, perceber as suas
necessidades e as tendências em curso. Isso exige ir à procura dos conhecimentos, das tecnologias e das técnicas
que permitem responder a essas necessidades. Essa articulação entre o saber
e as necessidades é uma das linhas. A
outra é construir um quadro em que se
tem concorrência, especialização e necessidades de suporte. Em vez de uma
empresa pensar que está bem e tranquila quando está sozinha no mercado,
tem que tentar estar bem por dentro no
mercado concorrencial, a sofrer concorrência, a fazer concorrência, a aprender
com os outros. Por outro lado, é preciso
ter actividades de suporte, é preciso ter
serviços especializados, bons fornecedores de serviços ﬁnanceiros, de manutenção, de qualidade, de apoio à gestão,
de contabilidade, de tudo o que se possa pensar. Um cluster, um pólo, tem que
estar num território onde existam empresas que trabalhem em conjunto, que
ligam aos pólos de conhecimento e de
consumo, que são suportadas por uma
concentração de serviços de apoio à actividade, já que elas não têm condições
para os ter dentro do grupo e têm que
ir ao mercado. As grandes cidades têm
a vantagem de concentrar muito mais
serviços que as pequenas. A massa crí-

tica à articulação de pólos - até porque
nesta indústria temos vários, mas com
algumas debilidades -, acha que todos
são a capital do móvel, mas se calhar a
verdadeira capital do móvel existirá se
eles trabalharem em conjunto. Eu diria
que tudo o que tem valor (e há muita
coisa com valor em Portugal) se junte
do ponto de vista territorial, numa lógica concelhia ou regional. Aí essa região terá todas as condições para que
a indústria que nasce ganhe dimensão,
se torne atractiva e que muitas pessoas
qualiﬁcadas possam pensar construir a
sua vida aí e não nos grandes centros
urbanos. É muito essa a linha que faz
um cluster. E se tudo correr bem, daqui
a dez anos, todos reconhecerão que está ali um cluster fantástico. Se imprimir
uns papéis e ﬁcar tudo na mesma, não
tenho cluster nenhum. O caminho é este: se ﬁzer a substância do cluster, as
pessoas que interessam reconhecerão a
existência do mesmo. Não se deve ir pelo formalismo.

E existem condições para criar ‘clusters fantásticos’?
A minha experiência diz-me que as pessoas têm capacidade para fazê-lo. Muitas
vezes desqualiﬁcam-se os trabalhadores,
os empresários e as empresas. Claro que
há muitas diﬁculdades, mas há capacidades muito interessantes nesta actividade
no nosso país e que podem ser desenvolvidas. As pessoas não têm que ter vergonha ou medo. Têm é que perceber que há
um tempo que está a acabar (se formos rigorosos já acabou) e um tempo que pode
nascer, em que as pessoas têm que investir tudo, não para deitar fora o que ﬁzeram
de bem, mas para potenciar o que ﬁzeram
de bem num quadro em que possam ter
mais sucesso. Hoje, o mercado é muito
mais segmentado, mais variado e portanto está posta em causa uma produção
em massa sem ﬂexibilidade. Uma pessoa
pode produzir muito para consumidores
muito diferenciados. A ideia de que podia
produzir muito para o mesmo tipo de consumo está absolutamente posta de lado.

‘Em Portugal, tem havido poucas
experiências bem conseguidas
de clusterização.
Um cluster que não esteja completamente
enraizado nas tendências
de mercado não vai a lado nenhum’

“Para
onde foi
f
o dinheiro
POR RUI TRIGO DE MORAIS
O dinheiro é o sangue que corre na economia
e o delicado equilíbrio de uma economia de
mercado assemelha-se ao equilíbrio do corpo
humano, onde cada órgão representa uma função, interligado com veias e artérias por onde
circula o sangue. Sem fluidez de sangue os órr
gãos começam a falhar, o corpo manifesta-se
com sintomas que, sem o devido cuidado, levarão o paciente a entrar em estado de choque.
A economia portuguesa sempre teve saúde débil, mas agora atingiu uma situação crítica. Os
especialistas discutem o estado da nação, todos
julgam conhecer uma mezinha que resolveria
isto num ápice, entretanto muitos medicamentos vão sendo prescritos, alguns administrados,
mas o estado do paciente vai-se agravando e
até os órgãos mais saudáveis já vão dando sintomas de alarme.
A escassez de dinheiro atinge igualmente a realidade empresarial onde na actual conjuntura
os clientes não pagam, os bancos não têm para
emprestar e o Estado cada vez pede mais. Até as
empresas que conseguem gerar lucros económicos, sofrem de problemas de tesouraria, isto
é, os clientes atrasam os pagamentos e mesmo
atrasando o pagamento aos seus fornecedores, mensalmente vão surgindo obrigações de
pagar salários, subsídios de férias, impostos e
afins. As contas bancárias vão baixando, as contas caucionadas vão subindo e o tempo gasto a
tentar cobrar ou a esquivar fornecedores parece
ocupar todo o tempo dos empresários.

MAS AFINAL ESTÁ ONDE?
Além fronteiras só há credores, as empresas estão descapitalizadas, nos cofres do Estado está
um buraco e as poupanças das famílias vão sendo delapidadas progressivamente para manter
o nível de vida de outrora.

Pessoalmente, eu acredito
dit que o equilíbrio
ilíb i da
d
economia portuguesa sempre subsistiu à base de “muletas”. No passado tivemos o ouro
do Brasil, as riquezas das colónias, as remessas dos emigrantes, os fundos da União Europeia e mais recentemente o endividamento
externo...
Após ter vivido em vários países e trabalhado
em culturas bem diferentes da nossa, acredito que sempre produzimos pouco para o
que consumimos, somos adeptos de soluções fáceis e como não ambicionamos muito,
desperdiçamos oportunidades quando elas
surgem.
Julgo que já ficou claro para todos que o nosso modelo actual não funciona, como nação
estamos perante uma época de decisões, daquelas que serão lembradas por muitos anos
nos livros de história e economia.
Podemos desde logo aceitar a doença e com
ela o suprimento de tantos hábitos de consumo a que nos fomos habituando: carros alemães, telemóveis suecos, filmes americanos…
Neste cenário não digo que deixamos de ter
carros, simplesmente trocamos menos vezes
de carro, vamos menos vezes ao cinema e
deste modo aceitamos um estilo de vida mais
regado e mais adequado ao ritmo que gostamos de trabalhar.
Temo outra alternativa que passa por reagir e
lutar por estes direitos que eram nossos num
passado tão recente. No futuro, despidos de
“muletas” qual é então a cura para a nossa
economia e as nossa empresas?
Como economista e consultor de patologias
financeiras deixo a minha receita:

11. TRANSFUSÃO DE SANGUE
Precisamos de dinheiro. A infusão de capitais
externos deve vir aí mas também deve ser a última e como tal terá ser usada cirurgicamente.

2. CONTROLAR O SALDO
CALÓRICO
Devemos escrutinar todos os custos do Estado, de uma empresa ou de uma família, hierarquizar e saber abdicar, pelo menos a curto
prazo.

3. FISIOTERAPIA
Não podemos ceder às circunstâncias que nos
levam à inércia e temos de nos mentalizar que
de futuro precisaremos de nos esforçar o dobro para ir além do desempenho do passado.

4. HUMILDADE
E ACOMPANHAMENTO
Não há vergonha em pedir ajuda e não há
tempo para aprender errando. Esta é a altura
de expor todos sintomas de que padecemos e
procurar nos que nos rodeiam o acompanhamento para poder fazer melhor.
O futuro reserva oportunidades mais difíceis
de alcançar, com mais obstáculos pelo caminho e algumas amarras do passado. Será difícil
competir com rivais em países com taxas de
juro menor, moedas desvalorizadas, tributação
inferior e mais incentivos.
Pessoalmente sinto-me desafiado por esta
conjuntura, ciente do esforço que sair dela me
custará e crente que os políticos, empresas e
trabalhadores que determinam este processo
de cura terão a saúde e ambição necessárias
para competir em qualquer mercado.

RECEITA AVIADA.
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“O mobiliário
pode seguir
o caminho
do sector
do calçado”

Hélder Moura é mais que uma cara de negócio. É o rosto das centenas de empresários que
estão ligados à Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF).
Partindo da tão falada ‘crise’, o responsável deixa algumas ideias para contornar as
diﬁculdades das pequenas e médias empresas. Na frente do destino da AEPF há 18 meses.
A cara desta edição da Xylon Portugal fala dos desaﬁos proﬁssionais que se seguem.

“Em 2005, as exportações de mobiliário
representavam apenas 50%.
Hoje, as empresas portuguesas vendem cerca
de 90% para o estrangeiro”
Quais as linhas orientadoras da associação ao nível da estratégia concertada de promoção e venda do mobiliário e
decoração nacionais para este ano?
Os associados da AEPF do sector do mobiliário dividem-se pelo comércio e pela
indústria. Para as empresas de comércio,
a marca Capital do Móvel é a principal
embaixadora desta região no mercado
nacional e em Espanha. As campanhas
de promoção residem na relevância de
Paços de Ferreira enquanto centro de comércio de mobiliário e na realização de
duas feiras destinadas ao grande público.
Já em relação à indústria, a AEPF realiza, habitualmente, missões empresariais
e endereça convites a importadores estrangeiros para se deslocarem a Paços
de Ferreira para conhecerem as nossas
indústrias. Dada a nossa relação com ou-

tras associações do sector, sempre que há
representações colectivas em feiras internacionais, apoiamos os nossos empresários que estejam interessados nesses
mercados. Assim, para 2011, a AEPF promoveu duas feiras de mobiliário e decoração no seu Parque de Exposições, em
Abril e em Agosto, e realizou uma participação colectiva em Silleda, na Galiza.
Até ao ﬁnal do ano, vai estar na Intercasa (Lisboa), em Vigo e na Corunha. Para
os mercados emergentes, a AEPF elegeu
Angola e Rússia como destinos de missões empresariais, para os quais temos
já agendadas viagens em Outubro e Novembro, respectivamente.
Que pilares e ideias defendem para o
sector de forma a potenciar o desenvolvimento das empresas num cenário

dito de crise?
A marca Capital do Móvel é fundamental
para a região. Criada em 1984, representa todos os valores associados ao comércio e à indústria de mobiliário de Paços
de Ferreira. Tal como o sector, também
a marca cresceu e desenvolveu-se. Em
2005, as exportações de mobiliário representavam apenas 50%. Actualmente, as empresas portuguesas já vendem
cerca de 90% para o estrangeiro. Quanto ao sector, maioritariamente composto
por micro e pequenas empresas, defendemos um conjunto de medidas necessárias para impulsionar os negócios,
tais como um Sistema de Incentivos
mais adequado à realidade das empresas, através de concursos separados das
médias e grandes empresas que concorrem com as mais pequenas em igualdade de circunstâncias. As empresas têm,
também, particulares carências na aquisição de equipamentos produtivos. Na
órbita das actuais prioridades de internacionalização da economia nacional,
as empresas vêm acumulando debilida-
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des ao nível produtivo, que é importante resolver. Sabemos bem que a falta de
eﬁciência dos processos industriais, de
muitas organizações e a obsolescência
dos seus equipamentos diﬁcultam a internacionalização. Assim, por maiores
que sejam os esforços dirigidos para a
salutar e indispensável competitividade
por via da diferenciação ao nível do Marketing, da Moda e Design, da Qualidade, do Ambiente, da Economia Digital,
entre outros, sem uma correspondente
competitividade ao nível dos custos, da
ﬂexibilidade e dos prazos de resposta, as
empresas encontrarão fortes barreiras à
sua expansão além-fronteiras. Apoiar a
construção de edifícios fabris e a deslocalização de unidades existentes é outra
das acções que os empresários reclamam, de modo a que permitam ganhos
de ﬂuidez, funcionalidade e ﬂexibilidade.
Noutras realidades, as obras são fundamentais para criar condições propiciais
à recepção de clientes e importadores,
à manutenção de uma imagem exterior
de qualidade, à criação de show-rooms,
etc. Entendemos, ainda, que uma vez
que é possível obter apoio para a construção de fábricas no exterior – embora
contribuindo para uma clara deslocalização da produção – a criação de canais
de distribuição preferenciais, através de
marcas próprias ou de uma marca Portugal, deveria ser considerada despesa elegível, por contribuir, directamente, para
a manutenção de postos de trabalho em
Portugal. Defendemos, por isso, a renegociação das regras actuais, a criação de
medidas excepcionais e temporárias, ou
o estudo de formas de compensar as empresas que desejem apostar neste vector
estratégico de desenvolvimento da nossa capacidade exportadora. Já no capítulo da internacionalização, entendemos
que deve ser o Cluster do Mobiliário a liderar e concentrar o processo de criação,
desenvolvimento e promoção da marca
comum de mobiliário português.

O acesso à banca é outra das diﬁculdades. Como contornar esse problema?
É a questão que mais tem determinado o mercado: as diﬁculdades no acesso
ao ﬁnanciamento bancário. Quer se trate da obtenção de crédito bancário para
cobertura ﬁnanceira dos projectos de investimento, quer para ﬁnanciamento da
tesouraria e das normais actividades de
exploração, constatamos existir da parte
do sistema ﬁnanceiro um recusar sistemático de operações ou, quando muito,
a sua aprovação em condições insuportáveis pelas empresas, nomeadamente pela
cobrança de taxas all-in-cost elevadas e
pela exigência de garantias desajustadas
dos montantes em questão. Numa altura
em que temos assistido a um esforço governativo no sentido de assegurar a injecção de capitais na banca, defendemos
que é importante que seja exigido, como
compartida dessas transferências, uma
maior abertura aos pedidos de crédito,
especialmente no que concerne às micro
e pequenas empresas, cuja necessidade
de recursos alheios é nesta fase crucial
para o seu desenvolvimento e até sobrevivência.

“TEMOS O MELHOR BINÓMIO
QUALIDADE-PREÇO”
A criação de marcas fortes é uma necessidade? Acha que o sector já tem
sensibilidade para esse quesito?
Portugal tem do melhor mobiliário do
mundo, ao mesmo nível de Itália ou Espanha, se não mesmo superior. Acho
que, nos pormenores, as empresas portuguesas marcam a diferença e superam
a concorrência. Assim, se Portugal tiver
uma melhor imagem junto dos potenciais consumidores, as empresas deste e
de todos os outros sectores irão beneﬁciar desse facto. Só precisamos de uma
marca forte para triunfar. Será fundamental o trabalho do cluster nesta matéria de criação de uma marca nacional de
mobiliário.

Só precisamos de uma marca forte
para triunfar. Será fundamental
o trabalho do cluster
nesta matéria de criação de uma marca
nacional de mobiliário

+"%""
Presidente da Associação
Empresarial
de Paços de Ferreira

60 SEGUNDOS
PERFIL
Se pudesse escolher uma boa e uma má
notícia que o marcou, a nível da associação
que preside e que afectou o sector, quais
enunciaria?
A má notícia é que o cluster do mobiliário, apesar
da eleição de novos corpos directivos há mais de
seis meses, continua sem produzir os resultados
de que o sector necessita. A boa notícia foram os
resultados muito positivos obtidos na última feira
Capital do Móvel, tendo em conta todo o cenário
negro que a rodeou e que prova o bom trabalho
que temos vindo a desenvolver.
Uma referência para si enquanto homem e
empresário
O meu pai, pelos princípios de seriedade que
me transmitiu e que moldou o meu carácter e a
minha forma de estar na vida. Como empresário
admiro Steve Jobs, que dispensa qualquer tipo de
apresentação.
Uma marca/empresa de sucesso
A Capital do Móvel.
Um livro que o marcou
Ensaio Sobre a Cegueira, de José Saramago.
Uma ideologia de vida
A sorte somos nós que a fazemos.
O que nunca deixa de fazer
Estar com a família.
Portugal hoje é....
… um túnel, no qual espero conseguir ver a luz em
breve.
Se pudesse fazer um pedido ao novo Governo
que fosse fundamental para o sector qual seria?
Apoiar as micro e pequenas empresas, criar
mecanismos que facilitem o acesso ao crédito
bancário para as empresas que pretendam
investir, voltar a apoiar a construção de fábricas
e a aquisição de equipamentos produtivos, criar
sistemas de incentivos para redes de distribuição
comercial no estrangeiro. Pequenas medidas mas
muito significativas para as empresas portuguesas.
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estarem no mercado tem sido um handicap a um maior progresso do sector?
Portugal tem o melhor binómio qualidade-preço do mundo em mobiliário.
A questão da dimensão joga, apesar de
tudo, a favor das empresas nacionais.
Embora seja um problema acrescido
em processos de internacionalização, é
uma mais-valia em termos de capacidade de resposta e de adaptação aos gostos do cliente.

“UNIÃO DE ESFORÇOS PARA DEFENDER
OBJECTIVOS COMUNS”

As associações devem
evitar desenvolver
projectos individuais
que não contribuem para uma
afirmação global do sector”
Qual o valor acrescentado desta indústria para o país nos próximos anos e
quais as tendências de crescimento não
só a nível empresarial, mas de conceito,
tipologia e qualidade de produto?
O sector do mobiliário de madeira ocupa
a quinta posição no ranking dos sectores
mais exportadores do país e só no último
semestre as exportações cresceram 19%.
É, pois, um contribuinte líquido da balança comercial e emprega cerca de 30 mil
pessoas. O volume de negócios gerado
está próximo dos 900 milhões de euros,
para um universo de, aproximadamente,
2600 empresas em todo o país, das quais,
65% estão concentradas nesta região. Estou certo de que, com apoios especíﬁcos, o sector do mobiliário pode seguir
o mesmo caminho que o sector do calçado, fortemente exportador e com um valor acrescentado muito elevado. Durante
a feira Capital do Móvel, a AEPF e a AEP
assinaram um protocolo de colaboração
relativo à campanha “Compro o Que é
Nosso”, passando as nossas empresas a
poder utilizar o logótipo que identiﬁca
as marcas nacionais. Este é mais um passo no sentido de criarmos na mente do
consumidor a vontade de optar por produtos nacionais, que criam emprego e riqueza no nosso território. Relativamente

a uma marca internacional que “venda”
os produtos portugueses no estrangeiro,
esse trabalho ainda continua longe de
estar concretizado porque, se ela existir,
as empresas portuguesas de mobiliário
possuem todas as condições para triunfar em qualquer mercado.
Como caracteriza o cliente actual face ao tipo de consumo que se veriﬁca?
Quais as áreas de negócio com maior
potencial de crescimento?
O cliente do móvel português aprecia um
bom produto, com uma excelente relação
qualidade-preço e com um design irrepreensível. Esta é uma das razões para o
sucesso de público e de vendas que a 37ª
Capital do Móvel obteve. Apesar da crise
económica generalizada, a nossa feira ultrapassou todas as expectativas. Quanto
às áreas de negócio com maior potencial
de crescimento, considero que a de Contract e as empresas que prestam serviços
completos de decoração são as que têm
maior capacidade para triunfar.
Dada a concorrência, as empresas nacionais têm sabido adaptar-se às exigências do mercado, designadamente
no que se refere ao binómio preço-qualidade? A dimensão e a forma destas

A Capital do Móvel é já a maior montra
portuguesa. Como pensam inovar para
torná-la cada vez mais internacional,
um dos estandartes da própria associação no que concerne aos incentivos dados às empresas?
A feira Capital do Móvel está limitada, geograﬁcamente, à Península Ibérica, pelo
que não faz sentido falarmos em internacionalização do conceito além de Espanha. Como é dirigido ao cliente ﬁnal, a
feira está circunscrita a uma certa distância, para além da qual as pessoas já não
se deslocam para comprar mobiliário. A
internacionalização é, assim, um trabalho
de todos os agentes do sector, por intermédio de uma linguagem comum.
Inovação e formação são duas capacidades imprescindíveis nas empresas
modernas. Como se encontra o sector a
este nível e como a associação tem impulsionado as duas junto dos seus associados?
O sector deu um grande salto qualitativo nos últimos anos. A própria AEPF
possui um vasto programa de formação
para empresários e trabalhadores, em articulação com as exigências de cada empresa e do mercado. São mais de 120 mil
horas de formação, muitas das quais destinadas ao sector. Em breve, estarão disponíveis duas formações superiores no
concelho, juntamente com a criação do
Centro Avançado de Design e o Centro
Tecnológico do Mobiliário, duas estruturas fundamentais para o sector. Apesar
do sucesso entretanto obtido, há ainda
um longo caminho a percorrer porque
ainda existem muitas situações que p
dem melhorar.
A certiﬁcação é também no vosso en-

tender uma mais-valia? Porquê?
Existem várias certiﬁcações disponíveis.
A AEPF tem ajudado as empresas em
questões ambientais, de gestão, qualidade, entre outras. O papel da AEPF passa
por investir nestas áreas para que, cada
vez mais, empresas certiﬁquem o máximo de áreas possíveis e obtenham os
ganhos de produtividade resultantes da
introdução destas ferramentas de gestão.
A certiﬁcação de produto será uma maisvalia que o Centro Tecnológico vai representar, porque as empresas deixam de ir
a Valência para realizar os testes.
O associativismo ou a criação de clusters podem trazer vantagens para o
sector?
Ganhar dimensão é fundamental para a
internacionalização. É o único caminho
para este e outros sectores. Só através da
união de esforços poderemos defender
objectivos comuns. As associações têm
objectivos comuns e devem evitar desenvolver projectos individuais que não
contribuem para uma aﬁrmação global
do sector.
As parcerias são importantes para a
aﬁrmação da indústria no panorama
nacional e internacional? Defende este
género de cooperação como ‘arma’ de
desenvolvimento do sector?
Sim, claro. A AEPF tem como parceiros
privilegiados a Câmara Municipal de Paços de Ferreira, a AEP, a AIP, a APIMA, a
AEParedes, a AIMMP e a APCM, ou seja,
mantemos as melhores relações institucionais com todos.
horas de formação, muitas das quais destinadas ao sector. Em breve, estarão disponíveis duas formações superiores no
concelho, juntamente com a criação do
Centro Avançado de Design e o Centro
Tecnológico do Mobiliário, duas estruturas fundamentais para o sector. Apesar
do sucesso entretanto obtido, há ainda
um longo caminho a percorrer porque
ainda existem muitas situações que p
dem melhorar.
A certiﬁcação é também no vosso entender uma mais-valia? Porquê?
Existem várias certiﬁcações disponíveis.
A AEPF tem ajudado as empresas em
questões ambientais, de gestão, qualida-

de, entre outras. O papel da AEPF passa
por investir nestas áreas para que, cada
vez mais, empresas certiﬁquem o máximo de áreas possíveis e obtenham os
ganhos de produtividade resultantes da
introdução destas ferramentas de gestão.
A certiﬁcação de produto será uma maisvalia que o Centro Tecnológico vai representar, porque as empresas deixam de ir
a Valência para realizar os testes.
O associativismo ou a criação de clusters
podem trazer vantagens para o sector?
Ganhar dimensão é fundamental para a
internacionalização. É o único caminho
para este e outros sectores. Só através da
união de esforços poderemos defender

objectivos comuns. As associações têm
objectivos comuns e devem evitar desenvolver projectos individuais que não
contribuem para uma aﬁrmação global
do sector.
As parcerias são importantes para a
aﬁrmação da indústria no panorama
nacional e internacional? Defende este
género de cooperação como ‘arma’ de
desenvolvimento do sector?
Sim, claro. A AEPF tem como parceiros
privilegiados a Câmara Municipal de Paços de Ferreira, a AEP, a AIP, a APIMA, a
AEParedes, a AIMMP e a APCM, ou seja,
mantemos as melhores relações institucionais com todos.
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ESPECIALISTAS
NA FILEIRA FLORESTAL
O grupo Palser detém uma larga experiência no sector ﬂorestal.
A empresa foi premiada pelo grupo de reﬂexão de governação
mundial Gold Mercury International (GMI) e a Associação
das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (aimmp).
O galardão de sustentabilidade distinguiu esta indústria da Sertã,
na categoria de melhor projecto energético. O prémio representa
um incentivo para a continuidade da central termoeléctrica
de biomassa ﬂorestal, que começou a funcionar em 2010.
Nasceu em 1984, apenas com dois trabalhadores e, actualmente, tem unidades espalhadas
em três regiões, vocacionadas para a serração,
produção e recuperação de paletes e embalagens de madeira. A primeira empresa a iniciar
actividade foi a Pinhoser, uma pequena unidade localizada na Cumeada, na Sertã, e que ainda
hoje tem como actividade a indústria de serração de madeira de pinho.
Mais tarde, em 1990, foi constituída a Palser,
também na Sertã, que fabrica paletes, estrados
e embalagens de madeira. Sete anos depois,
o grupo começou a produzir energia eléctrica, através da biomassa florestal. A aposta foi
ganha e recentemente foi galardoada com o
prémio Gold Mercury, na categoria “Melhor

Projecto Energético”. A Recupser, fundada em
1997, em Palmela começou inicialmente por
recuperar e comercializar paletes usadas e, nos
dias de hoje, fabrica paletes novas e madeira
serrada. Recentemente, a Recupser foi incorporada na Palser, por processo de fusão, mantendo as duas unidades fabris, uma na Sertã
(onde se encontra a sede) e outra em Palmela,
constituindo-se numa filial desta. A integração,
segundo a empresa, “visa constituir uma única marca de qualidade, com mais notoriedade,
maior dimensão e know-how, que irá permitir
um crescimento da empresa e trazer vantagens
a todos aqueles que colaboram com a empresa”. O grupo emprega mais de 190 pessoas no
concelho da Sertã. A Palser tem uma área fabril

de 60 mil metros quadrados e a Pinhoser abrange uma área de 100 mil metros quadrados. A
sua filosofia, adiantam os responsáveis, passa
pela melhoria contínua que contribui para um
desenvolvimento sustentável. A fidelização de
clientes está relacionada com a aposta na qualidade dos produtos fabricados, um factor diferenciador da concorrência. A empresa trabalha
por encomendas, produzindo madeira de pinho serrada, madeira de pinho serrada seleccionada em tosco e seca em estufa (com opção
aplainada), estilha, carrasca e serradura, comercializando igualmente paletes usadas. O grupo
Palser, através de várias linhas e pregagem automáticas, produz paletes, estrados e embalagens
de madeira. Este equipamento é flexível ao
ponto de se adaptar às exigências dos clientes,
permitindo uma produtividade acima da média
do sector, sem descurar a qualidade.
Todas as empresas do grupo adquiriram o estatuto PME Líder no âmbito do programa FINCRESCE atribuído pelo IAPMEI (Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação). O estatuto reconhece os organismos
com perfil de desempenho superiores e que se
encontrem numa boa fase de desenvolvimento estável.

AMBIENTE NO TOPO DAS PREOCUPAÇÕES
A rentabilização da actividade de forma sustentável, sem descurar as preocupações ambientais
e apoiando as comunidades e culturas locais é
uma das principais metas da Palser. A produtora da Sertã não descuida a sua responsabilidade

PRODUTOS
Caixotes de Madeira
Embalagens de Madeira
Estrados
Paletes
Madeiras Serradas
Placas de Contraplacado
Placas de Platex

SERVIÇOS
Reparação de Paletes
Secagem em Estufa
e Choque Térmico
Transportes em Frota Própria

social e tem desenvolvido múltiplas actividades
que têm como principal finalidade a promoção
do desenvolvimento das localidades onde as
unidades fabris estão instaladas. O grupo presta apoio a estabelecimentos de ensino, clubes
desportivos, associações culturais e até corporações de bombeiros.
Já a floresta assume-se como outra das grandes
preocupações desta empresa que está vocacionada para a fileira florestal. Detentores de vários
hectares de terra, a entidade cuida, faz a reflorestação, a limpeza da mata e aposta na sensibilização da população local para preservar e
manter a floresta cuidada e organizada.
Estes ingredientes são importantes para a estratégia de um grupo, que tem como marca a
aposta na qualidade e fidelização de clientes
através de um serviço diferenciado e que vai
de encontro às suas necessidades. Para manterem a liderança, investem constantemente
em novas tecnologias e na expansão do leque
de soluções que simplifiquem os negócios dos
clientes. A melhoria constante dos produtos e
serviços está sempre interligada com a satisfação das aspirações do consumidor. Afinal, a Palser assume como missão a oferta de soluções
eficientes com a melhor relação qualidade –
preço, apostando igualmente em parcerias duradouras que permitam atingir essa meta.

APOSTA NA BIOENERGIA
Foi em 2007 que a Palser conseguiu a aprovação da sua candidatura a um concurso público
internacional (lançado pelo Governo em 2006)
que visava a construção de 15 centrais termoeléctricas de biomassa florestal para injecção de
energia na rede pública. A empresa saiu vencedora na área de Castelo Branco e Coimbra e
iniciou a construção e exploração da central termoeléctrica até 3MVA e fabricação de paletes.
A ideia partiu da intenção de complementar o
ciclo da fileira florestal. A biomassa florestal significa o aproveitamento dos subprodutos resultantes da actividade do ramo a que a Palser
pertence. Por outro lado, ao implementar este
projecto, a empresa da Sertã dinamiza a limpeza das florestas, contribuindo para a diminuição dos incêndios e para o aproveitamento da
biomassa florestal para produzir electricidade
de fontes renováveis, evitando as emissões de
CO2.
A central foi construída junto às instalações da
Sertã e começou a funcionar no início do ano
passado. Teve um investimento de 11 milhões
de euros e permite injectar na rede pública três
mil KVA. A Palser Biomassa tem uma área fabril
de quatro mil metros quadrados e emprega cerca de uma dezena de pessoas. Cria ainda vários
postos de trabalho indirectos através da contra-

A central termoeléctrica a biomassa florestal
foi construída junto às instalações da Sertã
e começou a funcionar no início de 2010

O grupo Palser
desenvolve a sua
actividade na área
da serração, produção
e reparação de paletes
em três fábricas na Sertã
(Palser Bioenergia
e Paletes, Pinhoser
e Recupser)
tação de pessoal para limpeza das matas. Este
trabalho foi destacado em Abril do ano passado, pela Gold Mercury Internacional.

EMPRESA CERTIFICADA
O recente reconhecimento da sua política de
sustentabilidade vem juntar-se a uma série de
distinções. A Palser é certificada pela S.G.S. desde Setembro de 2000, pela norma NP EN ISSO
9001:2008, para a concepção e fabricação de
paletes e estrados de madeira, que melhorou
a produtividade da empresa a todos os níveis.
O sistema está presente em todos os procedimentos e rotinas, permitindo o cumprimento dos requisitos da Norma de Qualidade. Em
2007, a produtora da Sertã venceu o concurso
para a construção de uma central termoeléctrica a biomassa florestal. A central foi instalada nos distritos de Castelo Branco e Coimbra,
com capacidade até 3MVA. Assim, em Março
de 2008, foi alterada a sua designação para Palser – Bioenergia e Paletes, Lda. Os problemas
relacionados com esta fileira, nomeadamente
o Nemátodo da madeira de Pinho, levou a empresa a aumentar as condições de tratamento
da matéria-prima, investindo ainda no mesmo
ano numa estufa para dar tratamento térmico
contínuo e assim conseguir responder mais rapidamente às encomendas. Uma vez que cumpre as normas internacionais, a sua produção
tem uma escala mundial. A Palser é certificada
pela European Pallet Association (EUR/EPAL),
desde 1992. Possui igualmente certificação da
APME da Bélgica (Indústria Química) e da CSVMF da França (Indústria Vidreira). Recentemente, a Palser, Pinhoser e Recupser conseguiram
obter autorização da Norma Internacional para
as Medidas Fitossanitárias (ISPM) nº15 da FAO,
podendo proceder ao tratamento de madeira e
material de embalagem da madeira.
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QUEREMOS APRENDER
COM OS MELHORES
A Jular trabalha no âmbito do sector da madeira há mais de 30 anos. É um dos
principais abastecedores da construção civil e assegura ainda a matéria-prima
para empresas de carpintaria, mobiliário e embalagem. Actividade que lhe valeu o
prémio de sustentabilidade da Gold Mercury Internacional. A unidade quer apostar
na internacionalização e inovar cada vez mais para uma construção verde e amiga
do ambiente.

Actualmente, o leque de ofertas é bastante ecJúlia e Amaro Santos. A empresa lançou-se na
“Paixão pela actividade, uma equipa fantástilético. O denominador comum é a madeira e
área da promoção imobiliária, do comércio de
ca, o apoio dos parceiros e clientes satisfeitos
a empresa dispõe ainda de portas decorativas,
materiais de construção e na importação de
que nos recomendam” são, nas palavras dos
conjuntos pré-montados de porta e aduela,
madeiras de Angola.
responsáveis da Jular, as razões do sucesso
pavimentos estratificados e flutuantes, estruO crescimento da actividade foi de tal ordem
desta empresa abastecedora de madeira. Está
turas de madeira, placas e derivados, ferragens
que, em 1983, esta assumiu-se como empresa
no mercado nacional há mais de três décadas
metálicas de acoplamento, entre outros.
autónoma, com a designação Jular – Impore tem como principal cliente o mercado de
tação e Comércio de Madeiras. A importaconstrução. No entanto, a indústria de Azamção de madeira serrada do Brasil e de toros
buja abastece ainda as empresas de carpintaINOVAÇÃO E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
da costa ocidental de África tornou-se reguria, mobiliário e embalagem.
A aposta na inovação e na construção susA Jular tem uma rede
tentável é para continuar e a Jular
de distribuição que con- Portugal é o principal mercado
encara este desafio como um prota com o apoio de mais
jecto a desenvolver a longo prazo,
da Jular, que tem igualmente actuado
de 350 pontos de venjá que se trata de “uma das granem Ango la, através da participação
da (espalhados pelo condes ferramentas para mitigar as altinente e ilhas). Além do no projecto “Soyo Village”
terações climáticas”.
showroom inaugurado na
A internacionalização da empreAzambuja há três anos – e
sa também está nos planos dos
onde estão as instalações industriais, a emprelar e assumiu-se como fornecedor privilegiaresponsáveis. “Alguns países europeus, cosa tem um centro de exposição em Camarate
do dos mercados da carpintaria, marcenaria e
mo o Reino Unido ou a França, já adoptaram
e delegações em Perafita, Fátima e Albufeimobiliário. Ainda na década de 80, a empresa
medidas regulamentares e fiscais de forte esra. Recebeu o prémio de sustentabilidade da
instalou-se na Azambuja, onde implementou
tímulo ao desenvolvimento deste mercado”,
Gold Mercury Internacional, factor que enche
a unidade industrial de serração, secagem e
justificam, salientando que a tendência é “inea equipa de orgulho.
transformação de madeiras exóticas. No iníxorável”, pelo que as autoridades portuguesas
cio dos anos 90, em virtude da grande procura
terão que “implementar legislação semelhanpor parte da construção civil, começou a prote”. “Queremos aprender com os melhores e
JÚLIA E AMARO SANTOS DERAM O NOME
duzir pavimentos e perfis. Em 2000, passou a
exportar para esses países”, explicam.
Foi em 1973 que a Jular – Empreendimentos
designar-se de Jular – Madeiras.
Actualmente, Portugal continental é o princiUrbanos deu os primeiros passos pela mão de

O prémio Gold Mercury distingue o “primeiro
protótipo treehouse, que nasceu em Maio
de 2008”, pelo que é “um motivo de orgulho
e um estímulo para o trabalho afincado”
pal mercado da Jular, que tem igualmente actuado em Angola, através da participação no
projecto “Soyo Village”. “É a nossa maior encomenda até ao momento”, revelam. Paralelamente, a empresa vai apostando na área de
distribuição que tem um grande peso no centro e sul do país. Já a área de projectos participa em obras um pouco por todo o território.
Destaque ainda para as ilhas da Madeira e dos
Açores, que têm algum peso, “sobretudo na
área de revestimentos e reabilitação”.
A crise económica e financeira que assola toda
a Europa é um factor que a Jular não descura.
Afinal, o impacto tem sido sentido em todos
os sectores e a área da madeira não é excepção. “A situação reflecte-se nos projectos em
Portugal e Angola. Temos muitos projectos na
marca do penalty, mas que aguardam financiamento ou decisões de arranque”, admitem
os responsáveis.
A empresa promete continuar a “angariar novos projectos em mercados externos exigentes, consolidando a rede de parcerias nesses
países”. Em declarações à Xylon Portugal, os
representantes da empresa garantem que, no
imediato, querem “continuar a propor ao mercado nacional as melhores e mais inovadoras
tecnologias para a construção verde”.

PME COMPROMETIDA COM O AMBIENTE
A empresa tem em curso uma série de projectos de qualificação, contando com o
apoio do QREN. A ajuda tem contribuído para a Jular dar seguimento à sua estratégia de
melhoria da competitividade e reforço internacional, através de uma maior capacidade
de pesquisa laboratorial e de investigação;
do desenvolvimento de novos produtos; da
melhoria das actividades operacionais e de
gestão; da implementação de novos sistemas de certificação; da definição de uma estratégia de internacionalização e da melhoria
das capacidades de divulgação, promoção,
comercialização e distribuição de produtos.
Ao atingir estes objectivos, a entidade acredita que conseguirá obter um crescimento
sustentado.
A Jular dedica-se à comercialização de componentes estruturais em madeira “engenheirados” – EWP (Engeneered wood products),

como o “OSB, Kerto, vigas compósitas Finnframe, Lamelados, isolamentos naturais
Steico, fachadas ventiladas Thermowood, paredes maciças em Leno, ligadores técnicos,
membranas Tyyek e todo o tipo de revestimentos interiores e exteriores (flutuantes
compostos, decks, etc.).
O departamento de projecto encontra-se
empenhado no desenvolvimento da construção pré-frabricada, que tem “adeptos nos
mercados mais exigentes, como o americano
ou o japonês”.
Em Abril do ano passado, recebeu a distinção
da Gold Mercury, na categoria “Carpintaria e
Outros Produtos de Madeira”. Um prémio
que os dirigentes não esperavam, mas que
representa o “reconhecimento público de
um trabalho bem feito”. O galardão distingue
o “primeiro protótipo treehouse, que nasceu
em Maio de 2008” e é uma área de negócio
da Jular ainda “jovem”. Assim, trata-se de “um
motivo de orgulho e um estímulo para o trabalho afincado”.
O compromisso com o ambiente é outra das
preocupações desta empresa madeireira. A
responsabilidade para com as novas gerações está presente na política ambiental, em
que a exploração irracional da floresta é uma
atitude proibida nesta unidade industrial.
A empresa rejeita a estratégia de obtenção
de matéria-prima com o intuito de lucrar de
modo fácil e imediato, bem como a qualquer
preço. “Não adoptamos a atitude demagógica de que apenas utilizamos madeira de
florestas certificadas, pois sabemos que ainda ninguém o pode fazer hoje com absoluta
certeza”, lê-se num comunicado da Jular.
O abastecedor adianta que no momento de
escolher um fornecedor, opta-se por quem
dá maiores garantias de recorrer a recursos
naturais de forma inteligente e que assegure
o bem-estar das gerações futuras. A matériaprima é encarada pela Jular como um recurso “verdadeiramente renovável”, pelo que a
sustentabilidade está presente em todas as
práticas. Aliás, esse pensamento valeu-lhe o
reconhecimento da Gold Mercury, que distingue anualmente indivíduos, organizações
e empresas que apoiam fortemente as boas
práticas ambientais.

TREEHOUSE
E A ENTRADA
EM ANGOLA
O protótipo Treehouse nasceu
em Maio de 2008 e está em
exposição na Azambuja. É
uma casa modular totalmente
amiga do ambiente, que foi
desenvolvida a partir de um
conceito inovador, que pretende
aliar design, modularidade,
rapidez e sustentabilidade.
Encontra-se em implantação
em Angola, no projecto Soyo
Village.
A escolha da madeira como
material base de construção é a
opção certa para alcançar estes
objectivos. De todos os materiais
de construção disponíveis, a
madeira é o único que tem
um saldo de carbono positivo:
absorve carbono da atmosfera,
ao contrário de todos os outros,
que o libertam.

!"##

XYLON PORTUGAL | 31

" ("

32 | XYLON PORTUGAL

ESPECIAL SERRAÇÕES

SER
COMPETITIVO
PARA VENCER
É urgente reestruturar e modernizar a indústria de Primeira Transformação da Madeira. A ﬁleira
ainda se debate com a fraca competitividade e com a praga do Nemátodo do pinheiro bravo.
A situação traz aos produtores nacionais graves diﬁculdades, devido ao embargo comunitário que
obriga o país a tratar a madeira. Há investimentos prioritários e a dinamização do sector é premente.
Aﬁnal, está em causa a competitividade da indústria de serração, que poderá sofrer um acréscimo de
procura durante os próximos 20 anos.
É urgente reestruturar e modernizar a indústria de Primeira Transformação da Madeira. A
fileira ainda se debate com a fraca competitividade e com a praga do Nemátodo do pinheiro bravo. A situação traz aos produtores
nacionais graves dificuldades, devido ao embargo comunitário que obriga o país a tratar a
madeira. Há investimentos prioritários e a dinamização do sector é premente. Afinal, está
em causa a competitividade da indústria de
serração, que poderá sofrer um acréscimo de
procura durante os próximos 20 anos.
A criação do Plano de Apoio ao Sector das
Indústrias da Madeira e Mobiliário (PASSIM)
implica a realização de investimentos, que
necessitam de efectivas condições para se
materializarem.
Tendo em conta a Estratégia de Eficiência Colectiva delineada e os projectos-âncora definidos, é imperativo dar prioridade ao potencial
de todos os sectores da fileira, especialmente as áreas da inovação, da investigação e desenvolvimento e da internacionalização. As
actividades económicas dos clusters devem
enquadrar-se na competição global, potenciando a intensificação tecnológica com a
sustentabilidade ambiental.
Um estudo desenvolvido para a aimmp sobre a Reestruturação e Modernização da

Indústria de Primeira Transformação de Madeira em Portugal relembra que importa
dar sequências às actividades propostas nos
projectos-âncora, designadamente a sequenciação integral do genoma do sobreiro e do
pinheiro bravo e a continuação da investigação genotípica do eucalipto. O aumento
da produtividade da floresta portuguesa e
sustentabilidade da fileira, a certificação da
gestão florestal sustentada e da cadeia de
responsabilidade da indústria da fileira florestal e melhoria da base florestal são algumas
das recomendações do documento. A criação
de um Observatório dos recursos florestais; a
valorização da biomassa (cascas, resíduos lenhosos ou outros) por via da gaseificação,
de biorefinarias ou pela utilização de outras
tecnologias inovadoras; a implementação de
uma rede de I&D e de inovação das indústrias
de base florestal são outras das propostas. É
ainda fundamental continuar a apoiar a promoção do Pólo de Competitividade e Tecnologia das Indústrias de Base Florestal para as
sub-fileiras da cortiça, da pasta e do papel e
da madeira e mobiliário.
Definir as bases estratégicas para a reestruturação e modernização do sector é um dos desafios que se impõem à indústria de primeira
transformação de madeira em Portugal. A

praga do Nemátodo da madeira de pinheiro, conjugado com a crise económica, obriga
esta indústria a parar para avaliar o actual estado do sector, traçar metas e planear os próximos anos de actividade. O referido estudo
lança pistas importantes para produtores e
consumidores.
O sector industrial da madeira e mobiliário
pode ser dividido em cinco áreas funcionais:
corte, abate, serração e embalagem de madeira; painéis e apainelados de madeira; carpintaria e afins; mobiliário e afins; exportação,
importação e distribuição de madeiras e derivados.
A solidez e independência financeira, tradicional das empresas de serração de madeira, tem-se deteriorado, colocando em causa
o acesso a sistemas de incentivos, nomeadamente do QREN. A sua rentabilidade sofreu
muito com o impacto negativo da praga do
Nemátodo, em 2008.

SECTOR É UM CLUSTER TRADICIONAL
O economista Michael Porter define o cluster como uma concentração geográfica de
Pequenas e Médias Empresas (PME) concorrentes ou não, que cria oportunidades de
inovação. Neste contexto, verifica-se uma
cooperação entre as empresas próximas geograficamente (apesar de concorrerem entre

si, em simultâneo), uma especialização numa
ou em várias fases do processo produtivo, em
que a produção é flexível e vai de encontro
às necessidades dos clientes. Contudo, há debilidades que têm que ser encaradas, especialmente no que toca às limitações dos seus
vários subsectores, nas vertentes financeira,
organizacional, tecnológica, de aprovisionamento (em consequência do Nemátodo) e de
qualificação dos recursos humanos.
O cluster florestal é um dos sectores mais importantes da economia, pois é responsável
por cerca de 12% do PIB industrial, de nove
por cento do emprego nesta área e de 12%
do total das exportações.
Caracterizando o sector da madeira e do
mobiliário nacional, não se pode esquecer a
cadeia de valor que engloba o conjunto de
actividades interdependentes que criam valor desde as fontes de matérias-primas básicas
até ao produto final que chega ao consumidor. Dada a complexidade do processo e aos
vários subsectores envolvidos, esta indústria,
e de acordo com o Ministério da Economia e
Segurança Social, existem cerca de duas mil
empresas ligadas a este sector, que empregam 54.150 pessoas.
O norte é a zona tradicional desta actividade.
Apesar de nesta área geográfica terem criado mais empresas de pequena dimensão, é
na região centro que se verifica o maior crescimento das entidades de média dimensão,
bem como a maior capacidade produtiva.

SERRAÇÕES
Ç
REGISTAM QUEBRAS
HÁ DEZ ANOS
A importância da madeira serrada na facturação tem diminuído, devido à gradual incorporação das actividades de segunda
transformação. Por outro lado, os subprodutos tradicionais, como a estilha e a casca de
pinheiro, detêm um peso importante no volume de vendas das empresas dedicadas à
serração e são utilizadas na indústria da biomassa, completando a fase final do aproveitamento integral do pinho. Representa o fim
dos desperdícios.
O estudo desenvolvido pelo engenheiro Rui
Barreira divide o sector das serrações em quatro grupos: as modernizadas, aquelas em fase
de evolução, as de baixo grau tecnológico e
as que trabalham “à medida”.
As serrações modernizadas são essencialmente as que sofreram um forte investimento há 10/ 15 anos e que têm equipamentos
de triagem e selecção de madeira, instalações

Evolução da indústria de serração
ANO

2008

Nº EMPRESAS

Nº TRABALHADORES

590
< 250

VOLUME DE VENDAS

EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES

[milhões €]

[milhões €]

[milhões €]

10.700

469

52

90

4.500

215

63

120
   

Áreas por uso do solo, em milhares
de hectares, para Portugal Continental
USO DO SOLO

1995/8

2005/6

FLORESTA

3349,3

3412,3

MATOS

2054,6

1898,6

AGRICULTURA

2972,9

3028,3

ÁREAS SOCIAIS E OUTRAS

395,7

413,5

ÁGUAS INTERIORES

107,3

2009/10

143,8
   " &$1" "#$    " # #     

Áreas florestais por espécies
POVOAMENTOS PUROS,
MISTOS E JOVENS

1995/8

2005/6

2009/10

PINHEIRO BRAVO

976,1

30,5%

710,6

22,6%

EUCALIPTO

672,1

21,0%

646,7

20,6%

SOBREIRO

712,8

22,3%

736,7

23,5%

AZINHEIRA

461,6

14,4%

388,3

12,4%

CARVALHOS

130,9

4,1%

117,9

3,7%

PINHEIRO MANSO

77,6

2,4%

83,9

2,7%

CASTANHEIRO

40,5

1,3%

28,2

0,9%

FOLHOSAS DIVERSAS

102,0

3,2%

96,8

3,1%

RESINOSAS DIVERSAS

27,3

0,8%

14,2

0,5%

OUTRAS FORMAÇÕES
LENHOSAS E DIVERSAS

-

-

18,0

0,6%

POVOAMENTOS JOVENS

-

-

295,5

9,4%

3200,9

100%

3136,8

100%

[minlhares ha]

TOTAL

   "&$1""#$     " # #      

Distribuição
ç
g
geográfica
g
de pinheiro bravo
em Portugal Continental
NUT II

1995/8

2005/6

NORTE

245,6

192,6

CENTRO

569,6

409,7

LISBOA E VALE DO TEJO

95,4

66,5

ALENTEJO

59,5

38,0

6,0

3,6

SUL

ALGARVE

   " &$1" "#$    
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FLUXOGRAMA DA INDÚSTRIA
DE TRANSFORMAÇÃO DE MADEI
IRA
DE PINHO
EXPLORAÇÃO FLORESTAL NACIONAL

1ª TRANSFORMAÇÃO

MADEIRA E PRODUTOS DE MADEIRA IMPORTADOS

2ª TRANSFORMAÇÃO

SERRAÇÃO

subprodutos
o
PAINÉIS DE
MADEIRA

PALETES E
EMBALAGENS

MADEIRA
TRATADA

MOBILIÁRIO

ASNAS/VIGAS

CARPINTARIA

CONSTRUÇÕES
PRÉ-FABRICADAS

COMPONENTES
PARA CONSTRUÇÃO

ESTRUTURAS
EM MADEIRA
LAMELADA
COLADA

OUTROS PRODUTOS
DE MADEIRA

PRODUTOS
QUÍMICOS
[REVESTIMENTOS
E ADESIVOS]

3ª TRANSFORMAÇÃO

CLIENTES
MERCADO
INTERNO

CONSTRUÇÃO
EMPREITEIROS MERCADO
CLIENTES
COMÉRCIO
CONSTRUÇÃO
Ç CIVIL
EMBALAGEM
REPARAÇÕES
Ç
RETALHO
MANUTENÇÃO
DIV
APLICAÇÕES
INDUSTRIAIS E
COMERCIAIS
JARDINAGEM
DIV

PRODUTOS
ENERGÉTICOS
RECICLAGEM

OUTROS
PRODUTOS

Consumos previsionais por subsector
da indústria de pinho
PRODUÇÃO

2010

2015

2020

2025

2030

SERRAÇÃO

356

380

419

459

501

PAINÉIS

449

552

655

758

860

[milhões €]

   

CONSUMO

2010

2015

2020

2025

2030

SERRAÇÃO

1,8

1,9

2,1

2,3

2,5

PAINÉIS

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

[milhões ton]

   

autónomas enquanto linhas de descasque e
scanner electrónico de leitura e medição.
Ocupam uma área superior a três mil metros
quadrados. As serrações com área de dois mil
metros quadrados são consideradas em fase de evolução, pois têm charriots de alinhamento mecânico ou hidráulico, serras de fita
de duas direcções e uma alimentação automática, por transportadores, com separador
de toros um a um. As de baixo grau tecnológico têm um charriot motorizado ou mecânico e uma gripagem eléctrica, pneumática ou
motorizada. As instalações não têm mais de
1500 metros quadrados. Pela forma de operarem e, por não possuírem estufas, as serrações

que trabalham “à medida” são perigosas para
a propagação do Nemátodo da madeira do
pinheiro. Regra geral, não acrescentam valor
à madeira, não detêm stocks e só aprovisionam quando têm encomendas. Prestam apenas serviços de serragem a clientes que têm
madeira em toro e as suas pequenas instalações (800 metros quadrados) são obsoletas.
Na última década, a indústria registou quebras de 60% ao nível do número de empresas
e de postos de trabalho. A tendência registase desde 2008, período em que o número de
vendas foi inferior ao número de empresas,
o que indica a capacidade das indústrias remanescentes em absorver parte das enco-

mendas e a perda de mercado para produtos
substitutos. Porém, o sector tem ganho competitividade a nível internacional e, desde
2005, tem contribuído para a melhoria da situação económica do país.

SERRAÇÃO EM APUROS
O sector está comercialmente pouco activo
e é marcadamente industrial. Ainda não é
encarado enquanto estrutura competitiva e
de marketing. Aliás, os investimentos nesta
área, bem como na formação, são incipientes
na generalidade das empresas, o que se traduz na fraca capacidade de conquistar novos
clientes.
O estudo sugere uma reformulação da estratégia de marketing do sector, que deverá ser encarado como um todo e como um
meio privilegiado para “limpar” a imagem
de Portugal no panorama internacional, que
está associada ao Nemátodo. A ausência de
um planeamento florestal é apontada como
causa das dificuldades crescentes de abastecimento regular de madeira, tanto em quantidade com em qualidade. São ainda a razão da
estagnação do processo produtivo.
Quanto ao fornecimento da matéria-prima
verifica-se o decréscimo dos preços, uma menor taxa de aquisição de madeira de pinho
e a fala de rentabilidade na produção do pinheiro bravo. A situação tem tendência para reduzir drasticamente a atractividade do
corte, pelo que se espera grandes subidas do
preço da madeira a médio prazo. Já em relação à produtividade, os empresários admitem
que é baixa quando comparada com o sector
europeu e reconhecem que a produtividade
média de uma serração de pinho portuguesa
tem um valor semelhante às serrações da Galiza, mas bastante aquém das inovadoras do
sul de França, país Basco, Chile e Brasil.
Analisando a relação entre o custo da matéria-prima, da mão-de-obra e das existências, o
estudo conclui que a generalidade das serrações da amostra recolhida tem uma reduzida
actualização tecnológica, pouca automatização, maquinaria de baixa produtividade e
custo elevado com os recursos humanos. No
entanto, o sector tem um forte potencial económico.
Ao nível da implementação de sistemas de
informação (gestão tecnológica, empresarial
e desenvolvimento de estratégias), o sector

tem muitas debilidades que transparecem
para a fraca capacidade de inovação, na fragilidade da distribuição/ comercialização e
nos processos de tratamento do pinho. Recorde-se que apenas três por cento das serrações têm software dedicado à produção. Se a
serração nacional já faz um aproveitamento
integral da madeira de pinho, o actual desafio que se coloca à Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) consiste em aumentar
o valor acrescentado dos produtos. É, portanto, urgente o reforço no investimento em tecnologia.

INDÚSTRIA DE PAINÉIS É INOVADORA
A indústria de painéis de madeira é um subsector da primeira transformação, que se destaca pelo saldo positivo na balança comercial.
Aliás, suplanta a indústria de serrações ao nível das exportações. Maioritariamente distribuída pelo norte e centro, caracteriza-se
pelas unidades de grande dimensão e pelos
elevados níveis de automatização. Trata-se de
uma indústria que tem investido em I&D, aliado ao desenvolvimento de novos produtos e
dos processos industriais. Hoje em dia, Portugal é um dos líderes mundiais em PB e MDF.
A Indústria de Painéis tenderá a debater-se
com maior concorrência pela sua matéria-prima de eleição: a estilha. Assim, será dos sectores que mais terá a ganhar com o aumento da
produção florestal. Já a indústria da carpintaria e do mobiliário tem igualmente tendência
para aprofundar as relações com os fornecedores lusos.

NEMÁTODO AINDA PREOCUPA
O Nemátodo da madeira do pinheiro (NMP)
representa uma das maiores dificuldades desta fileira. O verme transmite-se de uma árvore para outra através de um insecto vector e
causa a murchidão e morte dos pinheiros. É o
principal obstáculo ao desenvolvimento desta indústria, devido às exigências comunitárias relativamente à exportação de madeira
de pinho.
Para combater a propagação do vírus há que
seguir estratégias de luta cultural (com corte
e destruição atempada de todas as árvores
mortas no período correcto e eliminação do
material da copa) e de luta biotécnica (contra
os insectos vector). Contudo, a problemática
continua a afectar, em Portugal, o pinheiro
bravo, atingindo por vezes o pinheiro manso. De acordo com um estudo do Centro de
Engenharia Biológica e Química do Instituto

Percentagem de exportação de madeira serrada
para Espanha, UE, Marrocos e PALOP
ANO

2006

2007

2008

2009

% DE SERRAÇÕES EXPORTADORAS

38%

48%

60%

55%

EXPORTAÇÕES MÉDIAS DAS
SERRAÇÕES EXPORTADORAS [≈€]

806.000

1.023.000

870.000

913.500

VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
MÉDIAS FACE AO ANO ANTERIOR [%]

-

27%

-15%

5%
  

Peso da legislação no investimento produtivo
ANO

2006

2007

2008

% DE EMPRESAS COM INVESTIMENTO

80%

60%

68%

% DE EMPRESAS COM INVESTIMENTO
EM CAPITAL FIXO

44%

35%

50%

% DE EMPRESAS COM INVESTIMENTO
EM FORMAÇÃO

53%

51%

53%

% DE EMPRESAS COM INVESTIMENTO
EM IDI

24%

20%

22%

2009

  

MATRIZ SWOT
PONTOS FORTES

OPORTUNIDADES

MATÉRIA-PRIMA [IMPREGNAÇÃO DE RESINA]
EXPERIÊNCIA
LIGAÇÃO `SOCIEDADE REGIONAL
CONHECIMENTO DO MERCADO NACIONAL
TECNOLIGIAS ACTUALMENTE APLICADAS
APROVEITAMENTO INTEGRAL DO PINHO

PERFORMANCE AMBIENTAL DA MADEIRA
MERCDO DOS SUBPRODUTOS
MERCADOS EMERGENTES SEM MADEIRA
NOVAS ESPÉCIES COM MAIOR RENDIMENTO
APOIOS AO INVESTIMENTO E QUALIFICAÇÃO
AVANÇOS TECNOLÓGICOS NOS EQUIPAMENTOS

PONTOS FRACOS

AMEAÇAS

MATÉRIA-PRIMA [CURVA ANGULAR, DIÂMETROS]
FRACA AUTOMATIZAÇÃO
FALTA DE ESCALA NA PRODUÇÃO
REDUZIDO RECURSO ÀS TI
QUALIFICAÇÃO DOS RH
DEPENDÊNCIA DA MADEIRA DE PINHO

FORÇA COMPETITIVA DOS PRODUTOS SUBSTITUTOS
FLUTUAÇÕES DO PREÇO DA MADEIRA
PRAGAS, DOENÇAS E INCÊNDIOS
ALTERAÇÃO DE ESPÉCIES PLANTADAS
REGULAMENTAÇÃO DESADEQUADA
INDÚSTRIA ENERGÉTICA

IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA
acções transversais
ACTIVIDADE PRODUTIVA

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

Apoiar os investimentos da indústria na automatização de
processos

Consciencializar o sector para a necessidade de reduzir
concertadamente os prazos de recebimento.

ABASTECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA

RECURSOS HUMANOS

Negociar garantias para abastecimento a longo prazo de
madeira de pinho.

Lançar acções de formação de quadros técnicos intermédios,
com conhecimentos especíﬁcos de madeiras e de mecânica.

TECNOLOGIA E CERTIFICAÇÕES

COMBATE AO NEMÁTODO

Lançar campanhas de certiﬁcação da ﬁleira ﬂorestal em
larga escala.

Sensibilizar as entidades legisladoras para a importância
de uma legislação adequada.

ACTIVIDADES DE IDI
Desenvolver actividades de idi com vista ao apuramento
genético do pinho.
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Superior Técnico (IST), o ataque do NMP não
tem impacto na aptidão ao uso da madeira
em carpintaria, marcenaria e construção da
madeira do pinheiro. Contudo, mata árvores
jovens, o que reduz substancialmente a produção florestal.
De acordo com as normas comunitárias, todas as paletes que saem de solo português
têm de ser tratadas, o que agrava este problema, já que anualmente entram no país 25
milhões de unidades, das quais dez milhões
são feitas cá.
A indústria nacional tem capacidade para tratar 12,5 milhões de paletes por ano, sendo porém obrigada a tratar o restante (outros 12,5
milhões). São custos que inevitavelmente dificultam a penetração ou conquista de novos
mercados geográficos ou novos segmentos.
O estudo propõe uma compensação às empresas pelos elevados investimentos e custo
de manutenção do tratamento e o lançamento de campanhas internacionais para recuperar a imagem do sector. Por outro lado,
aponta que, segundo os dados recolhidos,
cerca de 200 empresas de serração necessitam de adaptação e investimento, que está
orçado em cerca de 400 mil euros por entidade. Ora os investimentos não têm sido implementados devido às limitações do ProdDeR,
como o facto de apenas as microempresas
da indústria de 1ª transformação se podem
candidatar e os investimentos elegíveis estão
apenas relacionados com operações de descasque, corte e aplainamento. Limitações que
não se verificam no sector da cortiça. Todos
os custos são suportados na totalidade pela
indústria de serração nacional. O programa
está desadequado às necessidades reais e específicas das indústrias de serração.
Recorde-se que desde 2010 as paletes que
saem de Portugal têm que obrigatoriamente
ser tratadas, apesar dos outros países poderem colocar paletes não tratadas em território
nacional. Portugal torna-se desta forma “o secador da Europa”.

INCÊNDIOS AGRAVAM PROBLEMAS
Os incêndios florestais são os principais responsáveis pela drástica diminuição das áreas
de pinho. Em 2009, arderam mais de 35 mil
hectares de floresta, mais do dobro em relação
a 2008. A situação está a levar os proprietários
florestais e das indústrias a montante (corte
de árvores, transporte, serrações e indústrias
de aglomerados e mobiliário) a considerarem
o eucalipto como espécie alternativa.

1.

2.

Devido à crise provocada pela conjugação
da situação económica mundial com
a praga do Nemátodo, foi elaborado
um estudo estratégico, que tem como
ﬁnalidade atingir as seguintes metas:
Efectuar um diagnóstico detalhado das Indústrias
de Primeira Transformação, prioritariamente da
serração, mas também das indústrias de painéis e
do papel;

O sector tem que responder eﬁcazmente
ao crescimento da procura, apostando na
qualidade, no design e na inovação dos seus
produtos e processos. A estratégia deverá
ser diferenciada para os grupos de serrações:
Serrações modernizadas devem seguir uma
estratégia de concentração com vista à criação de
massa crítica que lhes permita obter capacidade
competitiva internacional;

Apoiar a realização de um levantamento de
consumos previsionais de madeira a longo prazo
(próximos 20 anos);

Serrações em fase de evolução devem seguir uma
estratégia de especialização num dos produtos de
madeira serrada, de forma a poderem liderar os
esforços de inovação;

PORQUÊ
UM ESTUDO
ESTRATÉGICO?

Deﬁnir as Bases Estratégicas para a Reestruturação
e Modernização do Sector, em concertação com
o Plano Estratégico da Indústria de Primeira
Transformação de Madeira em Portugal, em curso;
Elaborar o diagnóstico da Indústria de Primeira
Transformação, com uma avaliação do impacto
do Nemátodo da Madeira do Pinheiro (NMP), bem
como das vertentes tecnológica, organizacional e
económico-ﬁnanceira;
Preparar o Plano de Consumo de Madeira a
Longo Prazo (20 anos) da Indústria de Primeira
Transformação, analisando os consumos
quantitativos e qualitativos previsionais, e tendo em
consideração o Plano de Erradicação do Nemátodo.

De acordo com o Centro Pinus, as áreas de pinho afectadas pela praga do Nemátodo deveriam ser replantadas com pinheiro bravo e
nunca totalmente substituídas por eucalipto,
outras folhosas e resinosas que não têm valorização para estas fileiras. Apenas a indústria
da celulose e do papel beneficia com a troca
da mancha de pinhal por eucalipto. Também
as Centrais de Biomassa saem a ganhar com
os efeitos do Nemátodo. Isto porque vão ter
matéria-prima em abundância.
Para os próximos 20 anos, está previsto um
aumento da procura de pinho em cerca de
50%, num valor de 8,39 milhões de toneladas.

MODERNIZAR
É A PALAVRA
DE ORDEM

Serrações de baixo grau tecnológico devem seguir
uma estratégia de redução de custos, seguindo
um caminho de modernização tecnológica e
qualiﬁcação;
Serrações que trabalham “à medida” devem seguir
uma estratégia de diversiﬁcação complementado a
sua actividade de serração com outras actividades
complementares que permitam reduzir os tempos
mortos dos RH e angariar clientes de forma
complementar.

O Centro Pinus aconselha os silvicultores a investirem no pinheiro bravo para responder ao
acréscimo da procura. A aposta deverá incidir
em explorações especializadas de uma só espécie, mas com uma gestão profissional.

INVENTÁRIO FLORESTAL FOI EM 2005/6
Segundo o último Inventário Florestal Nacional (2005/6), dos dez milhões de toneladas de
madeira extraídos anualmente das florestas,
40% corresponde a pinho e 60% é eucalipto.
Assim, o país é líder mundial de produção de
cortiça, com uma média de 135 mil toneladas
por ano. O mercado português detém uma

3.
ESTUDO

4.
BENCHMARKING

DETECTA
CONDICIONANTES

NACIONAL E
INTERNACIONAL

Ao nível da matéria-prima:
O pinho português apresenta características únicas,
em termos de concentração de resina;

A nível nacional:
A existência de clusters tende a potenciar, o
desenvolvimento das empresas, sobretudo em
sectores onde as empresas apresentam falta de
escala;

As actuais práticas de gestão da ﬂoresta resultam
na produção de madeira de pinho com pequenos
diâmetros e grandes curvas angulares;
Não existe a garantia de um fornecimento estável
e a longo prazo de pinho nacional.
Ao nível do ambiente empresarial:
Não existe mão-de-obra qualiﬁcada disponível
para trabalhar nas serrações;
As infra-estruturas logísticas existentes diﬁcultam
a importação de madeira e a exportação
dos produtos de primeira transformação;
Não existe uma cultura empresarial que favoreça
a concentração;
O quadro legal actual não favorece a actividade
de serração nem a sua requaliﬁcação.

A qualiﬁcação dos recursos humanos e a introdução
de tecnologias de informação são factores
determinantes para a competitividade das empresas
num mercado globalizado;
A comunicação eﬁcaz dos problemas do sector
à sociedade civil é determinante na obtenção
de fundos e na mudança de comportamento de
consumo.
A nível internacional:
O planeamento e a gestão da ﬂoresta são decisivos
para o sucesso das empresas que dela dependem
como fonte de matéria-prima;
Existe um mercado global para a madeira, ainda
pouco explorado, mas onde os custos logísticos
são determinantes para a competitividade das
indústrias;
As serrações com maior sucesso a nível
internacional são cerca de três vezes maiores que
a maior serração portuguesa, estando ainda assim
integradas em grupos empresariais que operam na
ﬁleira ﬂorestal.

fileira florestal bem implementada nos sectores do papel, dos aglomerados e do mobiliário, em que os clientes estão interessados em
contratos de fornecimento a prazo. O abandono agrícola, por outro lado, permite a obtenção de bons terrenos para a floresta. Além
do mais, Espanha surge como um mercado
complementar de proximidade. Há ainda que
recordar que 80% da área florestal está nas
mãos de privados, o que facilita a consolidação da fileira.
O relatório indica que se a produção mantiver uma gestão florestal deficiente, falta de
especialização territorial da floresta e uma au-

sência de investimento no apuramento genético do pinheiro bravo, a indústria da serração
terá insuficiência de madeira para laborar. A
solução para a carência de matéria-prima poderá passar pela deslocalização da produção
industrial ou para a importação de madeira
de Espanha e de França, dando tempo para
a floresta nacional se reestruturar. A floresta
carece de uma gestão mais profissional, pois
é uma fonte de rendimento contínuo.

ASSOCIAÇÕES DEVEM INTERVIR
Recomenda-se que os produtores florestais e
respectivas associações promovam campa-

nhas para incentivar a exploração de subprodutos, como a resina, de modo a assegurar a
sustentabilidade das florestas e a activar a indústria do pinho.
Atrair novos investidores para a floresta, inverter o processo de degradação das áreas,
reduzir as probabilidades de incêndios e uma
gestão profissional e em grande escala das
produções são outras das recomendações. O
objectivo consiste em “desenvolver um sistema de Gestão Florestal que permita a existência de uma floresta com dimensão sustentável
e que equilibre as necessidades económicas,
sociais e ambientais”. Este será o caminho para
uma serração mais competitiva.
Quanto ao ministério da Agricultura, cuja ministra tomou posse recentemente, o relatório
sugere o fomento da especialização das explorações florestais, a criação de um Observatório
da Floresta e do Cadastro Florestal. Por outro
lado, é necessário melhorar a gestão das áreas florestais e apoiar o investimento produtivo
na indústria da serração. Só assim será possível
dinamizar a fileira da madeira, equilibrando a
balança comercial com o exterior.
A Administração Pública tem que implementar os apoios do PASIMM e das outras linhas
do QREN. Há que salvaguardar que a execução
dos auxílios deverá adaptar-se às diferentes realidades de cada empresa. O período entre a
aprovação e a realização do investimento não
pode ser demasiado longo, pois poderá comprometer a sua viabilidade financeira.
O principal desafio que se põe às empresas
de maior dimensão é a criação de uma verdadeira capacidade de cooperação e associação
entre os empresários, com vista à constituição de grupos económicos com peso e capacidade de resposta a nível internacional.
As entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional poderão colaborar em vários
domínios para garantir a competitividade do
sector, por exemplo através da adaptação
dos equipamentos às características da matéria-prima ou da formação e qualificação dos
recursos humanos.
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“Portugal deve
competir na
massificação”
A aposta na massiﬁcação da produção, vocacionada para a classe média é, segundo Fernando
Rolin, presidente da EFIC (Confederação Europeia das Indústrias de Mobiliário), o caminho
a seguir pela indústria do mobiliário. O responsável admite, em entrevista à Xylon Portugal,
que o empresariado tem que se adaptar àquilo que o consumidor ﬁnal quer, exigências essas
que vão oscilando ao longo das décadas. Face ao cenário de crise nacional e europeia, defende
uma forte ligação entre a indústria e o comércio e lamenta que a Europa tenha desistido da
sua industrialização. O sucesso do IKEA oferece, na sua opinião, pistas importantes para a
revitalização do mobiliário português.

‘A Europa
p
desistiu da sua
industrialização’
ç
Como caracteriza o desenvolvimento
do sector do mobiliário na última década?
Questionar-me sobre a evolução da indústria do mobiliário na última década
é, por si só, uma pergunta de grande
abrangência, isto porque os últimos
dez anos distinguem-se por vários e
diferentes períodos. Ao dividi-la em
três partes, gostaria de salientar a importância dos últimos três anos e a sua
contribuição para o cenário actual. De
acordo com este raciocínio, é óbvio que
a nível europeu esta indústria tem estado sujeita às consequências do fortíssimo arrefecimento económico que,
juntamente com as importações do Extremo Oriente, tem conduzido as nossas fábricas a uma preocupante baixa
da capacidade produtiva e de venda
face à demanda do mercado, ou seja,
muitas empresas têm actualmente uma
oferta, em alguns casos, 50 por cento
superior à procura. Dessa forma, estes
últimos três anos têm representado, em
termos gerais, um período de elevado
aumento dos déﬁces de exploração das
empresas, fazendo com que as mais capitalizadas tenham vindo a consumir
neste processo quase todos os seus potenciais de investimento e as menos capitalizadas, e com maior incapacidade
de aplicações ﬁnanceiras em marketing, tenham simplesmente fechado.
Recentemente, a Alemanha admitiu
que tem 36% da quota do seu mercado
invadida pelo Extremo Oriente. Este
é um problema que se estende a toda
a Europa?
Sim, é importante salientar que esta não é uma diﬁculdade exclusiva do
mercado português, mas um cenário
exigente que se vivencia ao nível de toda a Europa. Até os grandes países produtores de mobiliário, ou seja, os mais
importantes e altaneiros, como é o caso
da Alemanha e da Itália, defrontam-se
neste preciso momento com o mesmo
género de problema. A principal e mais
premente diferença a destacar é que

estes países têm no seu território empresas de grande dimensão e com uma
forte massa crítica, capazes de se projectarem nos mercados exteriores, e
são essas acções que têm vindo a realizar, em particular nos EUA e em outros
mercados não convencionais, como
é o caso do Extremo Oriente. Este países têm apostado no ﬁnanciamento
de grandes campanhas de marketing
e promoção. No entanto, não se deve
descurar o facto de que estas apenas
trarão resultados económicos no mínimo dentro de um ano, nunca num prazo
inferior a esse. Há que referir também
que, antes destes últimos três anos e

‘Hoje
j temos
um mercado
representado
p
em termos médios
por uma classe
média-baixa
e temos
necessariamente
q
que
ffazer p
produtos
para esses clientes’

da declaração de crise mundial que
teve início em 2008, vivemos um período em que a indústria de um modo
geral cresceu e se actualizou. Contudo,
foi um tempo marcado, sobretudo, pela diminuição dos produtos de produção em massa na Europa, uma vez que
se entendeu, infeliz e desastradamente,
que a China, em particular, e o Extremo
Oriente, de uma forma mais alargada, é
que deveriam ser as fábricas do mundo.

Desde essa altura, os europeus têm vindo, cada vez mais, a baixarem os braços, desmontando as grandes linhas de
produção em massa e dedicando-se a
produtos customizados e de maior valor acrescentado, seja por via do design
ou da qualidade dos produtos e das matérias-primas entregues.
Que tipo de mobiliário se produz actualmente no espaço europeu?
O produto europeu foi-se tornando nos
útimos anos, gradualmente, mais caro
e (re)conhecido pela grande maioria
dos consumidores como um produto
dirigido para os mais ricos. Só que os
mesmos empresários que durante esse
período optaram e apostaram em produzir apenas para esse target não têm
conseguido actualmente pôr a trabalhar as suas fábricas de acordo com as
necessidades do período actual, uma
vez que segundo essa lógica os ricos
já compraram tudo e nos próximos
anos, pela durabilidade do produto, tudo indica que não voltarão a comprar.
Assim, a determinada altura este mercado também estagnou. No que concerne ao início da década, posso aﬁrmar
que foi um período marcado sobretudo
pela expansão de factores muito mais
eﬁcientes e efectivos junto do consumidor, com a oferta de soluções de marketing do tipo IKEA. A indústria estava,
de um modo geral, apetrechada para
produzir grandes séries e em grandes
quantidades e fez nessa altura a escolha correcta do tipo de mercado a que
se devia dirigir. Durante esse período, a
indústria europeia estava direccionada
para o mercado médio e médio-baixo.
Posteriormente, como já referi, muitas
empresas, mesmo aquelas de pequena
dimensão, mudaram a sua estratégia ao
nível da gestão de marca e começaram

PRINCIPAIS PAÍSES
Í
MEMBROS DA EFIC
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Objectivos estratégicos
-Consolidar a organização e dinâmica da EFIC;
-Estabelecer proximidade com o ambiente externo (associações nacionais, as autoridades UE, media, indústria, entre outros);
-Melhorar os canais de comunicação entre os seus membros e importantes stakeholders da indústria do mobiliário;
-Redefenir os “Assuntos Estratégicos” da EFIC e estabelecer planos
de acção para a actividade da EFIC com base nos mesmos;
-Aumentar o número de membros e de representação – incluindo
associações-membro de todos os países produtores de mobiliário –
em especial a França, Polónia e Reino Unido;
-Alcançar uma única voz para as indústrias de mobiliário europeu, de forma a ganhar protagonismo e concertação com outros
stakeholders relevantes
Para mais informação visite o site www.efic.eu

a dirigir-se para o denominado mercado de luxo.
Essa mudança de estratégia conduziu
à estagnação dos mercados?
Em termos conceptuais e ﬁlosóﬁcos, a
determinada altura a Europa desistiu
das suas funções. Não só ao nível da indústria do mobiliário, como de outras
em geral, pode-se dizer que a Europa
se desindustrializou. O velho continente cultivou demasiado tempo a ideia de
que era em regime de exclusividade o
símbolo da ciência, da investigação e
da criação, mas nos tempos modernos

isso só não basta porque os outros países já produzem tudo aquilo que imaginamos e criamos. Com essa desistência
no que concerne à componente da competitividade industrial demos ao Extremo Oriente, nomeadamente através
das empresas fabricantes de equipamentos, todos os meios necessários
para nos agredirem ao nível concorrencial, sem esquecer um factor preocupante: oferecemos o conhecimento que
lhes faltava porque ao vender-lhes as
máquinas passamos também muita informação que deveria ser conﬁdencial.
A venda da máquina em si, a explicação

do seu funcionamento e a assistência
implica a passagem de técnicas e tecnologias de fabrico. Dou outro exemplo
para ilustrar a gravidade deste problema: há muitos anos, quando reequipei a
empresa que represento visitei um importante fabricante de equipamentos
- um dos mais importantes do mundo
com sede na Alemanha-, que se mostrou muito orgulhoso enquanto me fazia visitar um enorme armazém repleto
de caixotes, tendo como destino ﬁnal a
China. Lembro-me de lhe ter dito o seguinte: “o Senhor vai enviar todo este material, mas também deve ter em
atenção o que virá da China construído com as suas máquinas e numa segunda análise perceber que, a curto e
médio prazos, irão concerteza copiar os
m
seeus próprios equipamentos”. E assim
fo
oi. Hoje, desses países, chegam-nos o
mesmo tipo de produtos e pior do que
m
isso em quantidades com as quais não
é possível competir. Paralelamente a
esstas evidências, existe uma concorrência desleal marcada por graves factores
qu
ue inﬂuenciam a capacidade produtivaa a favor destes países, como é o caso
daa mão-de-obra barata, da inexistência
e falta de exigência ao nível da manuteenção ambiental ou até mesmo da legiislação social, o que faz com que os
paatamares de concorrência sejam fortemente desajustados.
m
Essse desnivelamento é preocupante?
À Europa tudo é exigido, quer em termos de ﬁscalidade, quer ao nível das
m
regalias sociais, como por exemplo a
duração de uma jornada de trabalho,
que não deve ser superior a oito horas
diárias. Estas causas explicam, por um
lado, porque é que aumentaram as importações e diminuíram as exportações
na Europa; os países que eram os nossos mercados tradicionais passaram
eles mesmos a importar do Sudoeste Asiático. Um dos maiores exemplos
que posso citar é o dos EUA, cuja região da Carolina do Norte, uma das
mais importantes áreas de produção
de mobiliário do país, vive hoje uma
situação dramática, com apenas meia
dúzia de fábricas a subsistirem porque

‘O que vai definir o mercado da próxima década
é o dinheiro disponível e não o gosto das pessoas
ou aquilo que elas gostavam de ter’
as grandes empresas deslocalizaram-se
para o Extremo Oriente. Este problema
representa mais um falhanço do Ocidente ou não tenha o Sr. Obama ainda
por resolver a grave questão do desemprego, que poderá inclusivamente fazêlo perder o segundo mandato, algo que
ele próprio considerava fácil.
No entanto, vários estudos indicam
que, apesar destes obstáculos, o mercado do mobiliário cresceu nos últimos dois anos em diferentes países.
Quando falamos que houve um pico em
2009 e uma subida em 2010, estamos a
pensar que as curvas de crescimento
uma vez iniciadas não vêm abaixo outra vez. Tenho grandes dúvidas sobre
se em 2011 e 2012, com os efeitos ﬁnanceiros e tudo o que pode decorrer caso
haja um contágio da situação da Grécia,
Irlanda ou de Portugal a outros países
da Europa, a situação possa ser mais
grave do que já é actualmente. Vejo a
consolidar-se o eixo França-Alemanha
e também considero que existe neste
momento uma grande hipocrisia e egoísmo da parte desses países porque até
parece que querem crescer, mas à custa
do empobrecimento e da incapacidade
dos restantes. A Europa, mais uma vez,
e através das suas contradições, está a
enfrentar mal o problema da sua reindustrialização e, por isso, se encontra
completamente desorientada em termos de estratégia. Em 2010 é um dado
adquirido: houve um aumento, mas é
uma subida ligeira, razão pela qual para 2011 está tudo em aberto. O mundo
vive tempos incertos, particularmente
quando a democracia deixa que determinados lobbies e corporações vivam à
sua custa e se aproveitem dela. Como
é que não poderia ser incerto se hoje
quem governa o mundo não são os eleitos para os cargos de governação, mas
sim os ﬁnanceiros, os bancos e as em-

presas de rating? Veja-se que nos EUA,
a seguir à crise do sub-prime e após a
falência dos Lemman Brothers, uma
grande maioria da sociedade fez questão de vir para a praça pública opinar
e expor o desejo de responsabilizar os
protagonistas, mas hoje está tudo na
mesma ou pior. O problema que para
mim é fulcral acentuar é este: actualmente não são os políticos eleitos que
governam a Europa ou que de um modo
geral governam o mundo, quem governa é a alta ﬁnança e ninguém teve ainda coragem de se opor. Quando parecia
que haveria razões de fundo contra a
ﬁnança, veriﬁca-se que ela continua a
comandar e está a ganhar dinheiro outra vez. O cenário repete-se novamente.
Quais são os países mais prejudicados?
Tirando os países pobres que compraram os produtos charlatães (educadamente chamados de ‘tóxicos’) dessa
ﬁnança e que por isso mesmo têm os
bancos com falta de liquidez, como é
o caso da Grécia, de Portugal ou da Irlanda, o resto do mundo continua a ﬁngir que nada se passa e não consegue
contrariar esta realidade, nem mesmo a
própria banca. Na minha opinião, os cidadãos da Europa ao invés de fazerem
muitas manifestações contra os políticos, virando-se para quem não consegue resolver o problema, ou seja, os
governos democraticamente eleitos,
deveriam fazer manifestações contra
os bancos. Porque é que não se fazem
manifestações contra as agências de
rating? Já é tempo de se fazer essa revolução. Tudo o que se tem realizado
não passa, no meu entender, de folclore. Estas manifestações deveriam ter
mais objectivos. Repare-se que já há
movimentos em Vancouver e um pouco por todo o mundo, só que as pessoas
não estão a canalizar essa manifesta-

ção contra quem deveriam. O mais estranho é que ao mesmo tempo estamos
todos convencidos de que vivemos numa democracia. Actualmente, a banca
e as ﬁnanças estão de tal forma organizadas que nem a isso podemos chamar
de capitalismo! Temos de intitular de
oportunismo porque acredito que em
democracia o objectivo ﬁnal seja sempre o progresso, o bem-estar e a equidade entre as pessoas.
Face a estes problemas acredita que
as maiores empresas europeias do
sector possam organizar-se em grandes grupos?
O nosso sector não vai viver à custa
de alianças inter-países. Poderá obviamente suceder que as empresas com
maior massa crítica a nível internacional, como é o caso de algumas alemãs
ou italianas, apareçam em Portugal e
comprem algumas das nossas fábricas. Da mesma maneira que uma parte importante das empresas alemãs se
instalaram ou se deslocalizaram parcialmente para a Polónia, Roménia,
Hungria ou Eslovénia. Portanto, este é
um movimento que é bom para os diferentes países. A mim não me interessa
de quem é o capital, a mim interessame o bem social que o capital pode prover no meu país e deve ser esse, a meu
ver, o princípio defendido pelos empresários nacionais.
O sector corre o risco dos países se
fecharem sobre si próprios e alguns
liderarem um regresso a medidas
proteccionistas?
Objectivamente a indústria do mobiliário não será um sector que vá exercer proteccionismo. No entanto, o que é
inevitável, chame-se o nome que se quiser, chauvinismo ou outras coisas parecidas, é que os países defendam dentro
das suas fronteiras as suas economias

" ("

XYLON PORTUGAL | 41

" ("

42 | XYLON PORTUGAL

SOBRE A EFIC
A EFIC, Confederação Europeia das Indústrias de Mobiliário, foi fundada em 2006 e representa a indústria de mobiliário europeu. É, desde Novembro de 2010, presidida pela
Aimmp – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, liderada por
Fernando Rolin. A indústria do mobiliário é um importante sector na União Europeia,
uma vez que emprega aproximadamente 1,5 milhões de trabalhadores em cerca de
150 000 empresas. O objectivo da confederação é representar devidamente os fabricantes de móveis junto de organismos europeus, como a Comissão, o Conselho e o Parr
lamento Europeu. A EFIC confere um papel crucial às associações nacionais, pois estas
possuem o conhecimento necessário sobre todos os acontecimentos do dia-a-dia das
indústrias de móveis nos respectivos países. A Assembleia Geral da EFIC irá estabelecer
posições comuns sobre questões europeias. Estas posições serão claras e transparentes
e, por conseguinte, defendidas pela EFIC e associações-membro em todos os níveis relevantes. A gestão do dia-a-dia da EFIC é assegurada pelo secretariado em Bruxelas. Um
Conselho e uma Assembleia Geral monitorizam esse trabalho.

MISSÃO
- Desenvolver um esforço permanente de influência, com o objectivo de criar
um contexto favorável para o sucesso das empresas de mobiliário
na Europa
- Promover a comunicação pró-activa entre os seus membros
- Promover e aumentar o consumo de móveis europeus

VISÃO
- Ser uma confederação
o que reúna todos os países
produtores entre os seus membros
- Ser a primeira opção do
d sector (indústrias e associaações
nacionais) para superarr
todas as questões relevvantes
- Ser a primeira opção
das autoridades UE com
mo
interlocutor do sector

e os seus mercados nos próximos tempos. Quando a AEP lançou a campanha
‘Compro o que é Nosso’ não fui completamente a favor porque acho que é
uma má mensagem para os empresários. Devemos defender: compro porque é bom, bonito e barato e não por
ser nosso, sobretudo num momento em
que o que está em causa é o emprego.
Neste caso já sou a favor, uma vez que
devemos comprar para manter o nosso
emprego, sendo então necessário dizer
que é nosso.

Falou há pouco de uma Europa à deriva em termos estratégicos. Que
medidas defendem para o desenvolvimento do mobiliário na Europa?
A EFIC apoia a reestruturação de toda a indústria europeia, em particular
a do sector do mobiliário. Defendemos
que chega de deslocalizar indústrias,
mas sobretudo que basta de pensar que
não conseguimos, nem podemos concorrer com os produtos asiáticos, pois
está ao nosso alcance fazê-lo de igual
para igual. Procuramos contrariar uma

ideia que se instalou nos últimos anos
e que vê esta ameaça como um factor
impeditivo tão forte que nos ‘obriga’
a deixar de concorrer. Pelo contrário,
devemos fazer o raciocínio inverso e
perceber que os custos no Sudoeste
Asiático, em particular na China, estão
a aumentar todos os dias. Além disso,
não só a pressão do comércio internacional, mas também aquela que é aplicada a favor da sua própria estabilidade
económica fazem com que estes países
se sintam, cada vez mais, obrigados a
assumir as mesmas regras impostas na
Europa, o que inclui o cumprimento de
todo o processo tipológico e de gestão
ambiental.
O que podemos fazer durante este intervalo?
O que não podemos é ficar quietos até
ao dia em que o produto chinês se torne mais caro do que aquele que é fabricado na Europa. Devemos repensar
a melhor estratégia para sermos competitivos, sobretudo num momento em
que desistimos de acreditar que o somos. Os próximos meses são essenciais
para definirmos acções que permitam
no prazo máximo de dois anos acompanhar a evolução dos países asiáticos
e, especialmente, fazermos produtos
tão ou mais competitivos. O plano passa, a meu ver, pelo regresso a alguma
massificação da produção. Os mercados mudaram; há seis anos, na década
das ilusões, todas as pessoas queriam
fazer caro, mas hoje quem é que tem
dinheiro para comprar caro? Atenda-se
ao caso do IKEA, cuja estratégia para
Portugal passa por instalar uma quantidade de lojas em número suficiente
que faça com que nenhuma povoação
fique a mais de 30 kms de distância. E
porquê? Para vender cómodas D. José
ou camas D. João V? Não, é para vender produto de fabrico massificado. Temos, por isso, de aprender a competir
com o mercado que existe. Portugal,
por exemplo, desistiu de competir na
massificação.
Como podemos ser competitivos em
Portugal?
Quando analisamos o mobiliário chi-

nês à venda nas lojas devemos, antes
de tudo, veriﬁcar a relação qualidadepreço, apesar do que levamos para casa
ser quase sempre a qualidade percebida, raramente é a real. Portanto, se à
qualidade percepcionada pelo produto,
se somar o serviço, o design e todos os
custos que gravitam à volta do mesmo
obviamente que conseguimos ser competitivos no nosso próprio país. No entanto, reaﬁrmo, este processo tem de ser
dirigido por novas empresas porque no
contexto das actuais muitas já desistiram. O mercado tem de se orientar para
os clientes reais. Hoje temos um mercado representado em termos médios
por uma classe média-baixa e temos
necessariamente que fazer produtos
para esses clientes. Pergunto com frequência: porque é que não conseguimos competir com a IKEA? Atenção:
o negócio deles não é produzir móveis,
o grupo vende um conceito e como o
vende muito bem acoplou ao mesmo
o fabrico de móveis, porque a empresa vivia perfeitamente sem ter fábrica
de móveis. Agora, pergunto se sabem
porque é que a IKEA tem uma fábrica
de móveis. Precisamente porque desistimos de fazer produção massiﬁcada
e eles para venderem a produção que
se consome de facto tiveram que construir as suas próprias fábricas. Não me
digam que não somos competitivos em
produção massiﬁcada, pois existe uma
fábrica em Paços de Ferreira que emprega cerca de 800 pessoas e que prova
que também podemos ser competitivos
a este nível. Contudo, há um outro problema muito grave no sector mobiliário
que consiste no facto da indústria ter
vivido da indústria per si e o comércio
e a distribuição terem vivido da indústria e do comércio per si. Tem de haver
a apropriação da produção de uma forma realística, tendo em conta o consumo. Deﬁnitivamente o empresário tem
de criar o que se consome e não o que
ele pensa que se vai consumir.
A aliança passa por uma força maior
entre comércio e indústria?
O que nós defendemos na Europa é que
tem de haver uma forte ligação entre a
indústria e o comércio considerando os

mercados que temos e aqueles que são
mais prioritários, no sentido de nos entendermos e fabricarmos os produtos
que eles podem comercializar sem diﬁculdade e que não tenham de recorrer
ao Extremo Oriente. A Europa desistiu
da sua industrialização. Actualmente, na indústria do mobiliário moderno, o peso da mão-de-obra pode estar
entre os oito e os 11%, o resto é sobretudo capital e a sua amortização. Com
estes níveis de industrialização, o peso
da mão-de-obra não é tão signiﬁcativo
e dou o exemplo dos painéis e dos aglomerados que é rigorosamente capital.
Hoje, se se quiser construir uma fábrica de painéis competitiva pode-se com
facilidade investir 200/250 milhões de
euros. Tudo o que as pessoas querem é
pô-la junto à ﬂoresta e perto do mercado, ninguém está preocupado com os
custos de mão-de-obra porque estão
abaixo dos 6%. O que é preciso é haver
matéria-prima e mercado. E este é um
paradigma novo. O custo da mão-obra
não é a questão mais prioritária. Agora, se o problema é falta de capacidade de investimento: juntem-se! Vendam
as quotas, vão à procura de soluções ﬁnanceiras fora do sistema bancário. Há

muitas pessoas com aforro há procura
de bons negócios. Recomendo aos industriais portugueses que vão à procura de familiares, de amigos ou que
falem com os gerentes do banco para
saber quem é que tem capital depositado. Depois vão ter com essas pessoas e
ofereçam-lhes parte das empresas porque sem capital elas não subsistem. As
pessoas ﬁcaram tão fechadas no seu negócio que deixaram de ver o que estava
por fora dele e, como o crédito era fácil,
não se dinamizaram diferentes formas
de ﬁnanciamento.
Quais são para si os principais nichos
de mercado?
A nível europeu a grande janela de
oportunidade está em entender que a
Europa é tão ou mais competitiva do
que qualquer país, desde que os industriais possam estabelecer e deﬁnir qual
é o mercado em que querem ser competitivos. Temos de ser competitivos de
acordo com a própria realidade social
e económica das famílias, o que vai variando ao longo do tempo. Quando todos éramos ricos ou pensávamos que
éramos ricos, vendíamos móveis diferenciados. Agora temos de fazer móveis
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veis iguais ﬁcamos surpreendidos. Nós
já deixamos de fazer isso, mas porquê?

que o próprio cliente diferencie porque
o móvel é um ‘caixote’. A maneira como se colocam os ‘caixotes’ em cima
dos outros e como se decora com almofadas e cores é que faz hoje o design e
a decoração moderna para pessoas que
não têm dinheiro. A qualidade tem de
estar inerente, mas o mais importante
é a segurança. O móvel tem de ser seguro, se for seguro tem qualidade. Portanto, a janela de oportunidades está
em manter a ﬂexibilidade a partir dos
quatro princípios fundamentais que devem reger a actividade e que denomino
de quatro s’s:
1. SIMPLICATION
(SIMPLIFICAÇÃO) Durante
um tempo pensou-se que
acrescentar valor era pendurar
coisas no móvel. Os móveis estão
excessivamente complicados e
as máquinas têm diﬁculdade em
corresponder a esta engenharia
de produto. Há que simpliﬁcar!
2. STANDARDIZATION
(STANDARDIZAÇÃO)
É preciso standardizar as partes dos
móveis e é necessário uniformizar modelações de modo a que com o mínimo
possível de peças - o que permite a produção em massa - se tenha o máximo
possível de produtos ﬁnais através da
sua composição.

3. SPECIALIZATION
(ESPECIALIZAÇÃO)
Isto já sucede na Europa de um modo
geral, mas não acontece ainda em Portugal e em Espanha. As fábricas têm
que se especializar, em particular em
Portugal, onde não podemos ter unidades que produzem estantes, quartos,
cadeiras, mesas, porque não têm a minima hipótese. Têm de se especializar.
4. SUB-CONTRACTING
(SUB-CONTRATAÇÃO)
Então as pessoas podem perguntar: se
se simpliﬁca, se se standardiza e se se
especializa como é que conseguimos ter
a oferta alargada para aquilo que o consumidor quer? É fácil: sub-contrata. Se
ﬁzermos estas três acções é óbvio que
o passo seguinte é este. Com esta metodologia mantem-se o leque de oferta
e consegue-se especializar a produção
através da simpliﬁcação e da standardização, de maneira a ﬁnalmente ser-se
competitivo com os chineses. Porque
quando visitamos uma fábrica chinesa com 100 mil m2 cobertos e vemos
linhas montagem onde estão 1200 mó-

Fala em soluções que implicam muito
investimento. Não será esse também
um problema?
O investimento não é problema, o que
é problema é a mente das pessoas. As
fábricas fazem-se com dinheiro, portanto a pessoas têm de se mentalizar que
têm de ir à procura de dinheiro. Como os bancos não têm liquidez, vai-se
criar seguramente um novo paradigma
no acesso ao crédito e à forma como as
empresas se ﬁnanciam. Nesse sentido,
é bom que os empresários em Portugal
avancem e o procurem onde ele é menos convencional, mas que é onde ele
efectivamente está, ou seja, nos aforradores, que não podem nesta indecisão
e imprecisão ﬁnanceira ter o dinheiro
vivo porque não se sabe se amanhã o
dinheiro não desvalorizou todo. Façamos o seguinte exercício: um empresário tem três milhões de euros no banco
ou até mais, no entanto, se houver outro sub-prime que seja responsável pela
falência dos principais bancos a nível
mundial ou se Portugal sair do euro ou
qualquer outro problema do género, para onde é que vai esse dinheiro? Com
o nível de inﬂação que temos na Europa pode até julgar que com o dinheiro
que tem depositado no banco não precisa de trabalhar mais, mesmo que os
juros estejam baixos, mas se a inﬂação
continuar a aumentar e sejamos obrigados a regressar ao escudo? O que acontece é que hoje o empresário tem três
milhões, no outro dia tem metade, no
dia seguinte terá um terço, no ﬁnal da
semana nenhum e passaríamos a estar
numa espécie de “corralito” argentino.
Este é um problema para o qual devemos estar atentos e procurar as melhores soluções para investir o dinheiro.
Que tipo de ﬁnanciamentos defende?
De acordo com este raciocínio, defen-

‘Temos de aprender a financiarmo-nos em
cadeia. É importante que as pessoas saibam
não antecipar a sua necessidade sempre
que existe crédito fácil’

do publicamente o novo paradigma do
ﬁnanciamento que se baseia na necessidade dos empresários se voltarem a
ﬁnanciar como o faziam no passado.
Primeiro, quando pensamos que precisamos de alguma coisa, devemos olhar
duas vezes para a fábrica e ver se está
tudo de facto devidamente aproveitado
e racionalizado, antes de desatar a comprar. Rentabilizar e racionalizar o que
temos. Segundo, se efectivamente tiver
de comprar qualquer coisa, peça crédito ao seu fornecedor. Não vá pela antiga cantiga dos bancos em que o crédito
era tão barato e era consecutivamente
oferecido que os empresários até compravam o que não precisavam, mesmo
em termos industriais. Peça crédito ao
seu fornecedor numa linha em que o
seu próprio fornecedor vai pedir crédito ao fornecedor dele e o fornecedor
dele vai pedir crédito ao fornecedor dele até chegar às commodities primárias
e às matérias-primas. Também quem
vende ﬂoresta ou vende petróleo ou minerais vai ter de dar condições de pagamento. Nós temos de regenerar uma
cadeia de ﬁnanciamento uns aos outros
sem recorrer à banca. É preciso castigar o sistema bancário. Pessoalmente
estou convicto que quando isto tudo
passar e se tiver feito o acerto de contas com a banca esta vai ceder menos
30% de ﬁnanciamento do que actualmente porque as pessoas habituaramse a trabalhar com ﬁnanciamento, mas
o que todos nós temos de aprender é a
ﬁnanciarmo-nos em cadeia. É preciso
também que as pessoas saibam não antecipar a sua necessidade sempre que
existe crédito fácil.
Sei também que apoia uma maior proximidade entre comércio e indústria…
Como exemplo de que a aproximação
do comércio e da indústria é uma situação real temos o caso IKEA, que é
prova disso. O IKEA, enquanto ‘ideia
de comercialização de móveis’ não conseguiu fazer com que a indústria lhes
fornecesse produtos aos níveis de preço que eles queriam por falta de produtividade, o que os obrigou a avançarem
para fábricas próprias. Eles provaram
que num país em que não tinham preço as fábricas deles têm. Em suma: o

ÁREAS PRIORITÁRIAS
QUALIDADE E SEGURANÇA

- Padronização: participação activa nas actividades do CEN e coordenação de membros
nestas matérias;
-Etiqueta “Made in UE” (ou repensar a oportunidade para ‘empurrar’ a marcação UE);
-Cartão de Identidade para o mobiliário

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
-Promover acções para informar a indústria e o público em geral

A EVOLUÇÃO DO MERCADO
-Informação periódica sobre a evolução do mercado entre os membros;
-Compilar informações estatísticas globais e divulgar pelos membros;
-Divulgar informações sobre marketing e tendências do design (estar presente nas principais feiras e reportar novidades aos membros);

O COMÉRCIO LIVRE E JUSTO
-Remoção de barreiras comerciais;
-Combater a concorrência desigual e as importações ilegais

problema é do país ou é de quem gere? Em Portugal temos de abandonar
a ideia de que não podemos competir
com o IKEA porque eles não são o nosso mercado. Só loucos é que podem dizer isto porque mesmo que uma pessoa
não goste, se precisar de uma estante para livros obviamente que vai lá e
compra. Não posso dizer que o IKEA
não é o meu mercado porque no espaço em que o consumidor ﬁnal colocou
a nova estante comprada no IKEA algum empresário nacional poderia ter
colocado a sua. Em suma, a qualidade
baseia-se no preço a que se consegue
disponibilizar o bom, bonito e barato!
O que vai deﬁnir o mercado da próxima
década é o dinheiro disponível e não o
gosto das pessoas ou aquilo que elas

gostavam de ter. O dinheiro disponível
é que vai deﬁnir as linhas do mobiliário
da próxima década. Claro que com inteligência consegue-se a custo baixo, e
aproveitando os quatro s’s, fazer produtos espectaculares.
O que falta a Portugal?
Temos de ser bons a exportar e importar aquilo para o qual somos competitivos e perceber ﬁnalmente que não
somos, nem podemos ser competitivos
em tudo. Pelo menos, enquanto o mundo estiver dividido em situações de
assistência social, de manutenção ambiental e de segurança tão diferentes
como as actuais. Quando o mundo for
todo igual (o que é uma utopia) já podemos competir em tudo.
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“O consumidor
procura peças
à sua medida”
Em apenas três anos, o mobiliário desenvolvido pela Fertini
conquistou o mercado internacional e as peças desta marca
já integram espaços conceituados como as salas vip das
prestigiadas lojas de diamantes de Nova Iorque ou as suites
do Ritz. Joana Tinoco, directora de Marketing da Fertini,
desvenda os segredos do sucesso da marca que considera
“aberta para o futuro e com ADN próprio”. Em entrevista
à Xylon Portugal, a responsável defende que se dê
prioridade às exportações e se criem produtos
diferenciados com um “design irresistível”,
que sejam únicos.

Reportando-me exclusivamente à realidade da empresa, quais os factores
e valores associados à criação de uma
marca própria de mobiliário?
Considero como mais importantes cinco principais factores:
1. A qualidade que promove a sintonia
entre aspectos de tradição artesanal e a
tecnologia;
2. A identidade reconhecida nos atributos visuais - estilo e design;
3. A produção limitada que protege
qualidades intrínsecas como raridade,
exotismo, baixa disponibilidade e, consequentemente, diferenciação;
4. O preço premium que preserve o valor acrescentado de cada peça e ao mesmo tempo promova o desejo de posse e
simbolize a excelência;
5. A distribuição selectiva e limitada.

Como caracteriza e distingue aquele que denomina de ‘estilo Fertini’?
Qual o valor acrescentado a este conceito, que género de produtos disponibilizam e de que forma marcam a
sua presença no mercado?
A Fertini é uma marca aberta para o
futuro e com ADN próprio. Todos temos necessidade de nos sentirmos especiais, pois isso determina a diferença
nas nossas vidas. O estilo da marca é
esse mesmo, criar peças diferentes com
um design criativo, soﬁsticado e com
personalidade, estabelecendo assim
a diferença na vida das pessoas. Este
projecto é a dedicação à qualidade, à
imaginação e ao luxo pelos artigos que
criamos. Os produtos que disponibilizamos são autênticas peças de “haute-couture” do mobiliário, sendo que a

ideia é “vestir” espaços selectivos. Da
mesma maneira que existem estilistas
para alta-costura que criam modelos
para as pessoas e ocasiões especiais, a
Fertini cria modelos para pessoas e espaços especiais, marcando assim a sua
presença no mercado.
Com que tipo de diﬁculdades a Fertini se tem deparado para se aﬁrmar no
mercado nacional e como as tem ultrapassado?
No mercado nacional, a maioria dos
nossos clientes são essencialmente arquitectos e decoradores, que fazem projectos integrais de decoração para um
segmento de clientes de gama alta. Este tipo de cliente aderiu muito bem aos
produtos da nossa marca, conseguindo assim aprimorar qualquer espaço.

Assim sendo, a Fertini não se tem deparado com diﬁculdades no mercado
nacional.

Qual o vosso posicionamento em relação ao mercado-alvo do vosso ‘core
business’ e quais as áreas de negócio
em que tencionam expandir-se?
A Fertini deve ser reconhecida como
marca produtora de conceitos de decoração de luxo – tanto ao nível da sua linha própria de artigos de decoração de
luxo, como ao nível da actividade de concepção e desenvolvimento de projectos
de “costume made design”. Vários são
os aspectos intangíveis envolvidos no
conceito da Fertini. A mera identiﬁcação
com um objecto dá lugar à associação a
símbolos, códigos, comportamentos, estilos de vida e de personalidade, valores
estéticos e, em última análise, ao prazer e
ao requinte. Quando pensamos mais especiﬁcamente em mercados e questões
económicas, o termo “luxo” refere-se a
um produto de qualidade superior, mais
duradouro e melhor acabado. Paralelamente, existe a conexão com o que é raro,
exclusivo, restrito e, consequentemente,
de custo mais elevado. Daqui decorre a
necessidade determinante de diferenciar
o produto Fertini - para tal concorre o recurso sistemático a novas tecnologias e
a concepção estruturada de novas tendências e estilos que sejam verdadeiros
símbolos de distinção e classe.

‘90% da nossa
faturação é para
o mercado externo’
Qual a política e metas alcançadas
para obter a posição que ocupam no
sector, não só a nível nacional, mas
também internacional?
Em 2007, a Fertini foi convidada para
participar em certames internacionais
de referência e seduziu o mundo com as
suas criações de carácter distinto, elegante e inovador. Os clientes nacionais
e internacionais demonstraram logo ser
apreciadores de peças de design e luxo,
utilizando as mesmas para preencher
ambientes e espaços selectivos. A aposta
no mercado internacional deve-se à continuidade de um trabalho iniciado com
determinação e que resulta num enorme
sucesso, sendo que 90% da nossa facturação é para o mercado externo. Tudo deve
acontecer no momento exacto, uma vez
que o design segue os passos da moda
e uma marca de luxo tem que obrigatoriamente acompanhar os locais da moda,
tais como Itália, Paris, Londres e Nova
York. A Fertini iniciou o seu percurso
nestes certames internacionais não para fugir à crise do mercado nacional, mas
porque é nestes locais que se encontram
os seus actuais e potenciais clientes.
Qual o vosso segredo para em apenas
três anos conseguirem conquistar importantes clientes internacionais?
Não existem segredos, existe sim respeito, integridade, dedicação, iniciativa, criatividade, optimismo, eﬁcácia e
transparência. Tentamos prestar o melhor serviço, no sentido de obter os fornecedores mais desejados, sendo que o
mais importante é o sucesso dos nossos clientes.

Quais as características e necessidades que distinguem o consumidor
nacional do estrangeiro? Que análise
lhe merece o mercado actual?
Sendo que o cliente de luxo foge à vulgaridade, diria que as características
e necessidades do nosso consumidor
nacional e estrangeiro são as mesmas,
sabem apreciar a qualidade e o design
das nossas criações, sabem que criamos conceitos e estilos e não seguimos
tendências. Procuram cada vez mais
um serviço amplo e global, sendo que
na maioria dos casos são pessoas de negócios que não têm tempo para se ocuparem de mais nada para além das suas
actividades.

“A Fertini não se tem deparado
com dificuldades no mercado nacional”

Que países têm explorado e de que forma oferecem maiores potencialidades
para apostar na próxima década?
Os países que temos explorado são
aqueles cujos clientes nos procuram,
tais como Índia, USA, Japão, Arábia
Saudita, Qatar, Dubai, Rússia e Brasil.
Sabendo que pelo menos dois deles são
considerados as próximas potências
mundiais, como é o caso da Índia e do
Brasil, países estes com enorme potencial e que oferecem inúmeras oportunidades, que no nosso caso faz com que
não tenhamos de esperar pela próxima
década, pois já conseguimos marcar o
nosso posicionamento, procurando no
futuro saber mantê-lo.
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‘Design não é
sinónimo de
qualidade. A aposta
nele é decisiva
porque a tendência
é o consumidor
escolher as peças em
função da sua casa
ou projecto e da sua
vida, com produtos
à sua medida. É este
tipo de conceito que
vai ser determinante
no futuro’

INDÚSTRIA NACIONAL
Que análise faz do mobiliário português? Reúne as condições necessárias
para ser competitivo no mercado internacional?
Existe uma enorme tradição no fabrico
de mobiliário em Portugal, tradição essa associada a um mobiliário elaborado com muita qualidade, considerando
que, por exemplo o mobiliário italiano
é também de qualidade, mas bastante
mais caro, o mobiliário português tem
uma boa relação qualidade-preço.
O design do produto associado ao mobiliário ainda está por explorar em Portugal?
Apesar de cada dia que passa se falar
em design de mobiliário em Portugal,
julgo que ainda existe espaço para explorar este tema, bem como o conceito
do design do produto associado ao mobiliário. Mas seria importante que algumas empresas do sector tivessem mais
oportunidades.
Considera que as empresas da ﬁleira
do mobiliário estão demasiado focadas na vertente industrial e no produto ﬁnal? Analisando por esse prisma,
qual a importância atribuída ao processo de concepção e de criatividade?
Acha que é uma área devidamente explorada pelas empresas?
Naturalmente que sim, considerando

que a maior parte das empresas da ﬁleira do mobiliário são empresas familiares e que as cheﬁas têm pouca
formação e, em muitos casos, nenhum
tipo de formação na área do design, é
absolutamente natural que se concentrem naquilo que realmente sabem fazer, ou seja, o produto ﬁnal. Sendo que
o processo de concepção e de criatividade é fundamental para a expansão de
uma marca a nível nacional e internacional, assim sendo acho que esta área
está pouco explorada pela maioria das
indústrias portuguesas e que seria fundamental formar colaboradores nesse
sentido, principalmente nos casos em
que não existe nenhum elemento da organização qualiﬁcado para o efeito.
A aposta no design é decisiva para incrementar a qualidade dos produtos?
A aposta no design não é decisiva para incrementar qualidade, pois muitas vezes temos um produto de design
que não tem qualidade. Lembro-me, por
exemplo, de ver móveis de design que
pura e simplesmente não estão devidamente acabados nas partes de trás ou
que se vêem parafusos nesses mesmos
sítios. Design não é sinónimo de qualidade, a aposta no design é decisiva
porque a tendência é o consumidor escolher as peças em função da sua casa
ou projecto e da sua vida, com produtos à sua medida. É este tipo de conceito
que vai ser determinante para o futuro.
A aﬁrmação no plano internacional
passa pela criação de peças arrojadas
e inovadoras ao nível do design e da
funcionalidade?
A criação de peças arrojadas e inovadoras ao nível do design e da funcionalidade vai ser uma aﬁrmação no plano
internacional e nacional, numa lógica
de volumes reduzidos aﬁm de garantir a
uniqueness dos produtos das empresas,
aliando a customização e personalização
do mobiliário, pois o consumidor cada
vez mais procura peças à sua medida.
Quais os benefícios de incluir um designer de produto numa empresa do
sector do mobiliário?
Na minha opinião, os benefícios de incluir um designer de produto são ex-

celentes se estivermos a falar de um
designer já reconhecido no mercado, ou
seja, um designer de renome com obra
feita e reconhecida, pois esse sim será
uma garantia para a empresa. Sem dúvida os produtos desenhados vão ser reconhecidos e mais vendáveis, como é o
caso da Kartell que tem o Sr. Philip Stark como designer.

EMPRESARIADO
É um exemplo de sucesso na sua área
de actividade. O que é, no seu entender, necessário para criar uma
empresa de excelência e com um crescimento sustentado nesta indústria?
Muitas indústrias deﬁnem estratégias
brilhantes no papel, que depois falham
quando se chega ao terreno da execução.
Para se criar uma empresa de excelência
e com um crescimento sustentado, os
gestores devem saber ouvir, estar atentos às ideias dos outros e ﬁltrar as que
são realmente importantes. Em segundo,
devem inspirar a sua equipa a desenvolver as suas próprias ideias e “ ver antes
os outros”, ou seja, o que o consumidor
quer (produtos com design irresistível).
O gestor deve assumir as consequências
(boas ou más) das suas decisões. O líder
tem que saber delegar, o que implica
atribuir tarefas às equipas e motivar as
pessoas conhecendo a fundo os seus colaboradores. Só assim conseguimos ter
uma empresa de excelência e com um
crescimento sustentado.
De que forma a actual conjuntura económica está a afectar o desempenho
e os negócios desta ﬁleira? Qual a estratégia que defende durante este período para que as empresas singrem?
A actual conjuntura económica está a
afectar as empresas desta ﬁleira porque
com a crise económica mundial existe
uma tendência para a procura da parte
dos consumidores de produtos low-cost.
Uma vez que a maioria das empresas de
mobiliário não tem um produto diferenciado, torna-se praticamente impossível
competir com a invasão do mobiliário
asiático (com mão-de-obra barata e de
fraca qualidade) que já representa 30%
do volume das nossas importações.

‘A estratégia a seguir
durante este período passa
por dar prioridade às
exportações (manutenção
do saldo comercial
positivo) e à criação de
produtos diferenciados
com design irresistível,
que embora ainda que
não sejam competitivos,
serão sempre únicos’

‘A Fertini é uma marca
de design de luxo que
assume um esforço
significativo na gestão
do seu posicionamento,
para o que contribui o
criterioso uso criativo
do marketing e a
renovação contínua,
sem comprometer
a sua essência’
Os gestores andam obcecados e desperdiçam muito tempo com essa preocupação constante, perdendo assim a sua
concentração para a estratégia do negócio. Por outro lado, para além do facto
de cada vez mais os clientes estarem em
incumprimento com a banca, os problemas ﬁnanceiros provocaram uma redução, como é de conhecimento geral, ao
nível das ajudas às empresas, cortando

os créditos e as contas correntes, sendo
este um outro factor que também afecta a concentração dos gestores e que
prejudica os negócios das indústrias.
Na minha opinião, a estratégia a seguir
durante este período passa por dar prioridade às exportações (manutenção do
saldo comercial positivo) e à criação de
produtos diferenciados com design irresistível, que embora ainda que não sejam competitivos, serão sempre únicos.
A vertente humana é decisiva neste
processo. Esta área de actividade necessita de mais proﬁssionais especializados e com formação técnica?
Sem dúvida que sim. Os proﬁssionais
especializados e com formação técnica
são condição fundamental para um melhor desenvolvimento de produto.
Qual o peso da investigação/desenvolvimento de produto dentro da
vossa estrutura e de que forma tem
inﬂuenciado o desenvolvimento da

empresa?
Os bens de luxo são produtos com comportamentos muito particulares no mercado e frequentemente contradizem as
regras do marketing de consumo de
massa. É preciso adaptar e muitas vezes reinventar conceitos para prosperar neste segmento. Por ser uma marca
de design de luxo, a Fertini assume um
esforço signiﬁcativo na gestão do seu
posicionamento, para o que contribui o
criterioso uso criativo do marketing e a
renovação contínua, sem comprometer
a essência da marca. Esta envolvente
caracteriza-se pelo desenvolvimento e
experimentação de novas tecnologias,
que, sendo de alto custo e reduzida escala de produção, acabam por assumir
um valor muito signiﬁcativo na estrutura de custos da empresa. Apesar destes
custos serem encarados como investimentos em infra-estruturas de futuro, a
forte componente de mão-de-obra especializada que lhe está necessariamente
associada vem reforçar a sua prepon-
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derância. Não obstante, o crescimento no universo dos bens premium está
circunscrito às empresas que investem,
de forma estratégica e focalizada, em investigação e desenvolvimento. Por este
motivo, o investimento da Fertini nesta
rubrica é assumido como determinante
na prossecução da visão de crescimento
que conduz a actividade da empresa.
A certiﬁcação dirigida para o mobiliário é, segundo a sua opinião, uma
mais-valia para qualquer empresa do
sector quer em termos de crescimento, quer ao nível concorrencial? Porquê?
Nas últimas décadas, a globalização
da economia alterou o comportamento do consumidor, tornando-o cada vez
mais exigente em relação à qualidade
dos produtos e aos possíveis impactos
ambientais e sociais negativos no seu
processo produtivo. Com efeito, são as
exigências da procura que condicionam
o “modus operandos” da indústria. A
certiﬁcação na indústria do mobiliário
tem vindo a crescer e tem sido promovida pelas exigências cada vez maiores do
mercado externo. Por este motivo, rapidamente se conclui que a certiﬁcação só
não é maior na indústria do mobiliário
graças à baixa exigência dos clientes,
principalmente no mercado português.
De outro lado, apresenta-se a competitividade das organizações, que não
dependem apenas de factores económicos, mas também de uma conduta socialmente valorizada, que garanta a sua
legitimidade e sobrevivência no contexto ambiental. Com a evolução dos mercados e dos valores da sociedade em si,
acredita-se que a certiﬁcação será cada
vez mais um requisito e não um factor
diferenciador para se estar no mercado.
Por este motivo, a estratégia de crescimento sustentado da Fertini enquanto
empresa e marca de concepção e desenvolvimento de artigos de decoração
de luxo, assenta no princípio da utilização, em exclusivo, de matérias-primas
nobres e de origem certiﬁcada. A preo-

‘A certificação
só não é maior
na indústria
do mobiliário
graças à baixa
exigência
dos clientes,
principalmente
no mercado
português’

cupação com o meio ambiente, saúde e
segurança dos seus trabalhadores, bem
como a sua responsabilidade social e
ética perante a comunidade em que se
insere são notas determinantes da sua
cultura organizacional.
As parcerias são importantes para a
aﬁrmação do ramo no panorama nacional e internacional? Defende este género de cooperação como ‘arma’
de desenvolvimento do sector? Quais
são os vossos principais parceiros?
As parcerias são fundamentais neste ramo de negócio, pois hoje em dia - com
os custos de mão-de-obra associados
- um bom gestor deve recorrer à subcontratação. Por outro lado, e principalmente quando se exporta, os projectos
que existem no mundo habitualmente
são enormes, principalmente os que estão ligados à hotelaria. Um projecto de
hotelaria na Ásia ronda os 20 milhões
de euros e qualquer empresa portuguesa do sector terá uma enorme diﬁculdade em executá-lo sozinha. No entanto,
se juntar empresas do sector que se
completem já conseguirá executar o
projecto. A Fertini recorre com frequência a este tipo de parcerias e os nossos
parceiros são empresas portuguesas do
sector de referência e que partilham o
nosso sentido de responsabilidade e de
competência.
O associativismo ou a criação de clusters podem trazer vantagens para o
sector?
Sim, podem trazer diversas vantagens
para o sector. A maioria das pessoas
julga que as associações se limitam a
fazer feiras, mas na realidade são muito mais do que isso, pois podem ajudar
os associados na elaboração de candidaturas individuais aos incentivos do
Qren, podem apoiar na formação dos
seus colaboradores, podem informar os
associados na certiﬁcação das empresas, podem inclusive fornecer serviços
de consultadoria e muitas outras acções
com inúmeras vantagens.
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REABILITAÇÃO PODE
GERAR MILHÕES
NA PRÓXIMA DÉCADA
O Governo incluiu a Reabilitação Urbana no conjunto de 50 apostas para apoiar e dinamizar
a economia portuguesa. Com a recente aprovação de medidas que vão desburocratizar
o processo de recuperação de imóveis antigos ou em mau estado, sectores como o da
construção civil e do imobiliário aplaudem esta atitude. O incentivo à proliferação deste
mercado traz oportunidades de negócio para todos os sectores e subsectores que contribuem
para esta área, sejam os fornecedores de materiais de construção, os de mobiliário de cozinha,
de madeira ou de iluminação. É um potencial gerador de receitas e de emprego.

A dinamização da reabilitação urbana é uma
das estratégias a adoptar para que o país
consiga sair da crise, através da aposta em
soluções de crescimento que lhe permitam
rapidamente criar emprego e estimular a economia. A recuperação dos imóveis assume-se
portanto como um vector fundamental para
o desenvolvimento sustentável das cidades e
da qualidade de vida das populações.
Em Março deste ano, o novo Governo, liderado por Pedro Passos Coelho, apresentou
uma série de medidas que vão incentivar a
reabilitação urbana, dinamizando e criando novas oportunidades de investimento
num sector que tem sido muito penalizado.

Uma das iniciativas mais aplaudidas consiste nos incentivos para que cerca de 600 mil
desempregados venham a trabalhar nestas
obras. Os responsáveis estão a negociar com
a Confederação da Indústria Portuguesa (CIP)
e com a Associação de Empresas de Construção e Obras públicas (AECOPS) um programa
de recuperação urbana que envolverá ao longo dos próximos anos milhares de pessoas
que estão sem trabalho, esperando-se maisvalias para as empresas aderentes. O projecto
conta ainda com a participação de IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) e
do Ministério do Trabalho, que vão definir em
conjunto as medidas de apoio.
António Saraiva, presidente da CIP, congratu-

lou a medida e referiu que “é um objectivo
ambicioso”, cabendo “às associações empresariais e, desde logo à CIP, enquanto confederação, promover e desenvolver junto da
sociedade em geral e junto das autarquias
as boas práticas que se fazem no estrangeiro”, de modo a “dinamizar um sector que está
muito penalizado e reabilitar as cidades”.
As novas medidas correspondem às propostas anteriormente avançadas pela CIP, que
sugeria “através do recurso a empresas portuguesas, a criação de mais de um milhão de
postos de trabalho e um acréscimo do PIB
anual em cerca de 900 milhões de euros anuais, num período estimado de 18 a 20 anos”.

O QUE SÃO
AS SRU?
As Sociedades
de Reabilitação Urbana
(SRU) são sociedades
de capital exclusivamente
público, que tem por
objectivo a promoção
da requaliﬁcação
da sua Área de
Reabilitação Urbana.

Na Europa, este sector representa já 36,8 por
cento do total da produção da construção,
movimentando 515 mil milhões de euros por
ano. No caso da habitação, o peso é de 50 por
cento e as obras de reabilitação ou manutenção dos edifícios têm um peso idêntico ao da
construção nova. Na Alemanha, Itália, França
e Reino Unido, a reabilitação supera mesmo
a construção nova. Já Portugal tem cerca de
5,7 milhões de fogos construídos, dos quais
34 por cento (quase dois milhões) carecem
de intervenção. 765 mil fogos necessitam de
profundas obras de reabilitação.
As cidades têm um papel central nos ritmos
e dinâmicas de competitividade e coesão
dos países e das regiões. A reabilitação urbana representa um nicho de mercado para diversas áreas de negócio, surgindo como
elementos dinamizadores de vários sectores
como os transportes, energia e, obviamente,
o da madeira, mobiliário e afins. A reabilitação nos grandes centros urbanos tem evoluído da simples manutenção de edifícios ou do
seu restauro para uma forma mais activa de
requalificação, que envolve a atracção de novos intervenientes e residentes. Os projectos
têm a sensibilidade de preservar e melhorar
o ambiente de cada zona, mantendo o tecido social e as edificações. Aliás, a preservação
deste património é uma mais-valia para esta
indústria, já que parte da construção nos centros históricos tem como base a madeira e os
seus derivados. Modo geral, as novas construções destinam-se a um misto de escritórios,
habitação, comércio e lazer.

“O sector dos materiais de construção tem apostado
no segmento de reabilitação e manutenção.
Recorde-se que a indústria da madeira é um dos
maiores fornecedores deste ramo”

SRUS SÃO OPORTUNIDADE
As Sociedades de Reabilitação Urbana (SRUs)
são um dos segmentos que a fileira da madeira e do mobiliário tem vindo a estudar. O sector dos materiais de construção tem apostado
no segmento de reabilitação e manutenção.
Recorde-se que a indústria da madeira é um
dos maiores fornecedores deste ramo. Apesar
do aparecimento das SRUs, a actividade de
recuperação de imóveis tem crescido aquém
do expectável, devido a diversos constrangimentos. Aliás, tem havido o registo de taxas
de evolução negativas, pelo que a dinamização da reabilitação urbana é urgente e trará
múltiplos benefícios não só para o negócio
como para os sectores acoplados a este projecto. A evolução deste segmento depende
da intervenção no parque habitacional existente e nas políticas públicas, como a implementação de programas municipais para a
recuperação de zonas históricas (as SRU), bem
como benefícios fiscais e financeiros de apoio
aos projectos.
As associações dos vários sectores acoplados
à requalificação (construção civil e fornecedores de materiais de construção, energia, transportes, etc.) encaram este processo como um

dos instrumentos mais eficazes no combate
à actual crise económica e na consequente
criação de postos de trabalho. A inversão da
gradual degradação do parque habitacional
do país torna-se urgente, já que se fala num
segmento que pode valer cerca de 28 mil
milhões de euros e ainda não está a ser bem
aproveitado. A importância do sector levou
inclusive o Governo a incluir a reabilitação urbana no leque das 50 medidas para apoiar e
dinamizar a economia portuguesa, em 2011.
Entre as medidas anunciadas estão a criação
de uma agência nacional para a reabilitação
urbana e o lançamento de um programa para a regeneração urbana. O reconhecimento
destas necessidades foi aplaudido pela fileira
da construção e do imobiliário, à qual se junta a da madeira e do mobiliário, que também
reconhecem as potencialidades deste mercado para os seus segmentos e estão cada vez
mais atentos às flutuações dos projectos de
reabilitação urbana. Estas indústrias abastecem o sector da construção, cuja viabilidade
depende inevitavelmente do crescimento do
imobiliário. Todas formam um círculo em que
todos interagem e dependem uns dos outros
para sobreviver e o sucesso de um sector traz
o êxito aos restantes.
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A própria Confederação da Indústria Portuguesa produziu recentemente o estudo “Fazer Acontecer a Reabilitação Urbana”, que
conclui que um programa nacional de reabilitação terá um elevado efeito multiplicador na
economia, potenciado um crescimento anual
do PIB e, cerca de 900 milhões de euros du-

“Um programa nacional de reabilitação terá
um elevado efeito multiplicador na economia,
potenciado um crescimento anual do PIB de cerca
de 900 milhões de euros durante um período
estimado de 18 a 20 anos”

MINI-ENTREVISTA

“Reabilitação
atrai indústrias
tradicionais
para um novo
mercado”
Rui Moreira,
Presidente
da Porto Vivo, SRU

A reabilitação urbana pode ser um incentivo para o
sector da madeira e do mobiliário?
A reabilitação urbana pode
e deve constituir um incentivo para as empresas que actuam no sector da madeira e do
mobiliário, quando contextualizado no domínio do ramo da
construção e do imobiliário.
Diversos estudos e diferentes
agentes, não só as SRU, mas a
CIP também, por exemplo, e a
AECOPS, têm demonstrado o
quão relevante é dinamizar o
sector da construção e do imobiliário através da reabilitação
das cidades e centros históricos do país, o que implica uma
série de sectores chave a montante da cadeia produtiva. Os
efeitos de arrastamento que o

sector da construção propícia,
nomeadamente no que respeita à necessidade de materiais,
equipamentos e mobiliário,
possibilitam
oportunidades
novas para as empresas que actuam neste âmbito. Os desaﬁos
de engenharia, arquitectura, de
restauro e conservação, que se
colocam na reabilitação urbana, exigem o desenvolvimento de soluções inovadoras, mas
também mais económicas, que
combinem a atenção para com
a eﬁciência energética com o
bom desempenho ambiental e
a durabilidade com a versatilidade das soluções. Contam-se
efeitos multiplicadores e indutores de crescimento óbvios,
que resultam da própria cadeia
produtiva da construção e do
imobiliário.

Quais os principais sectores de actividade envolvidos
nestes projectos?
A reabilitação urbana tem
impacto sobre um conjunto
alargado de sectores, logo à cabeça encontra-se a construção
e o imobiliário, mas implica
também a área dos materiais,
equipamentos, mobiliário e
madeiras, o comércio e o turismo, a hotelaria e restauração.
O investimento em hotelaria e
restauração representa, por si
só, no território de intervenção
da Porto Vivo, SRU, entre 2006
e o primeiro semestre de 2010,
cerca de 30 por cento do total
dos processos de licenciamento submetidos.
Quais as principais indústrias que saem beneﬁciadas
com as SRU?
As SRU, ao incidir a sua actividade sobre a reabilitação do
território urbano e histórico,
podem atrair para este mercado diferentes indústrias do
sector da construção em geral, desde empresas de madeiras e derivados, pavimentos,

revestimentos e aglomerados,
a caixilharias, equipamentos,
energias renováveis, ferragens, canalização, gestão de
resíduos, material eléctrico,
cerâmicas, tintas, vernizes, ou
seja, em suma, um conjunto
alargado de fornecedores.
Como funciona o processo
de reabilitação de um empreendimento, isto é, que tipo de
empresas podem concorrer?
A escolha dos empreiteiros é
realizada pelos próprios promotores. Os processos para licenciamento que dão entrada
na Porto Vivo, SRU são centralizados no Núcleo de Licenciamento de Projectos. Aí é
efectuada a apreciação liminar
e análise prévia quanto à sua
conformidade com as normas
aplicáveis. Após esta análise
prévia é convocada uma reunião da Comissão Especial de
Apreciação de Projectos, que
funciona com dois técnicos da
Porto Vivo, SRU e a Direcção
Regional de Cultura do Norte /
IGESPAR. Nesta comissão, está ainda um técnico do IGES-

rante um período estimado de 18 a 20 anos.
De acordo com António Saraiva, cabe à CIP
“desenvolver novas iniciativas e apresentar
propostas concretas para que a regeneração
urbana permita requalificar os centros urbanos, recuperar imóveis degradados, promover o arrendamento e facilitar a mobilidade”.

CASOS DE SUCESSO
NA FILEIRA DA CONSTRUÇÃO
A Secil Argamassas e a Revigrés são dois
exemplos de empresas portuguesas do ramo
da construção civil que estão a apostar na reabilitação urbana para contornar a crise e têm
alcançado o êxito. Mediante a criação de soluções específicas, que até já são exportadas,
as duas firmas mostram que este nicho de
mercado pode ser aproveitado e a sua dinamização irá catapultar todos os agentes que

PAR que efectua a análise do
projecto face às condicionantes
arqueológicas do local. O parecer que resulta desta comissão
vincula a DRCN (administração central) ao projecto. Considerando a importância da
segurança contra incêndios no
Centro Histórico, é obtido parecer do Batalhão de Sapadores
da Câmara Municipal do Porto.
Em função do tipo de uso proposto no projecto, são estabelecidos contactos directos com o
Turismo de Portugal e Autoridade de Saúde do Porto.
A Porto Vivo, SRU fornece ainda, na sua página electrónica,
dois serviços para empresas
que queiram publicitar as suas actividades e assim atingir,
em especíﬁco, promotores de
empreitadas de reabilitação
urbana: um é a Bolsa de Projectistas e Empreiteiros e o outro é o Programa Viv’a Baixa.
A Bolsa de Projectistas e Empreiteiros é constituída por
duas bases de dados, uma de
projectistas e outra de fornecedores de serviços de empreitada, a que qualquer empresa

de alguma forma contribuem para o processo
de renovação de uma simples habitação ou
um edifício de grandes dimensões.
“Face à actual conjuntura do mercado da
construção nova, o segmento da reabilitação
e renovação de edifícios apresenta uma clara
tendência de crescimento na construção nacional”, destacou um representante da Secil
Argamassas, em declarações à agência Lusa. O
segredo está na inovação e desenvolvimento
de novos produtos e soluções que permitam
alcançar as funcionalidades de uma habitação
moderna em termos de durabilidade, eficiência energética e conforto interior.
A jusante da construção podemos encontrar
as empresas de equipamentos (mobiliário,
equipamentos domésticos, por exemplo) e

pode vir a fazer parte, desde
que cumpra com os requisitos identiﬁcados no regulamento disponível online. Já o
Programa Viv’a Baixa visa fornecer serviços, equipamentos,
componentes, e materiais de
construção civil a custos reduzidos para empreitadas de
reabilitação de edifícios, possibilitando aos parceiros deste Programa associarem-se ao
projecto de reabilitação urbana da Baixa Portuense, publicitando os seus serviços.
Há a preocupação de englobar as indústrias nacionais
no processo?
Os fornecedores são, em regra,
escolhidos pelos empreiteiros
e/ou pelos promotores. No caso da Porto Vivo, SRU, para a
realização da empreitada, seguem-se os procedimentos de
contratação pública respeitando, nomeadamente, as regras
da concorrência, e pautando a
escolha do fornecedor por critérios de isenção e imparcialidade. Contudo, há uma maior
propensão para indústrias na-

de serviços (abastecimento de energia, manutenção e decoração, seguros, serviços bancários, comercialização de louças, cutelaria,
têxteis-lar, entre outros).
A indústria da madeira e dos seus derivados,
bem como do mobiliário, é outro dos sectores que ainda está a tempo de apanhar este
“comboio da reabilitação urbana” e encará-la
não só como um mercado interno, mas também internacional. Cada vez mais exportadora, estas fileiras encontram oportunidades
semelhantes no estrangeiro e em muitos dos
seus mercados de referência. Veja-se o caso
dos países emergentes, em que a construção
está em ascensão, especialmente a habitação
social e cuja procura dos materiais da fileira da
madeira é crescente. Países como a Alemanha,
Itália, França e Reino Unido são igualmente

cionais, nomeadamente com
uma abrangência local ou regional, serem atraídas para este mercado.
A reabilitação urbana é uma
oportunidade para nichos de
mercado, como a área das cozinhas, do mobiliário ou dos
acabamentos em madeira
(entre outros)?
Todos os projectos têm necessidades especíﬁcas que são
colmatadas recorrendo-se ao
fornecimento por parte destas
pequenas indústrias. A reabilitação urbana tem aliás sido capaz de recuperar o interesse de
indústrias com maior tradição,
que nas áreas de conservação
e restauro têm mais experiência e know-how. Torna-se numa forma de atrair indústrias
tradicionais para um novo
mercado, o que produz naturalmente efeitos benéﬁcos para estes sectores nacionais.
Pode-se considerar que as
SRU são um mercado alternativo e repleto de potencialidades para o sector da

madeira e do mobiliário?
A reabilitação urbana tem-se
posicionado como um mercado alternativo, reconhecido como tal por diferentes
agentes do sector da construção e imobiliário. A retoma da ﬁleira da construção e
do imobiliário passa, portanto, pela canalização de investimentos para este âmbito,
dada a construção nova ter
esgotado o potencial de crescimento. No caso do sector
da madeira e do mobiliário, a
reabilitação urbana exige, de
facto, um conjunto de competências proﬁssionais especíﬁcas, no desenvolvimento,
por exemplo, de elementos
de reposição das características dos edifícios, de soluções
inovadoras que promovam a
adequação das exigências de
conforto com a salvaguarda
do património ediﬁcado, soluções simples mas que fazem toda a diferença, como é
exemplo as soluções de caixilharia no empreendimento
do Corpo da Guarda e no caso
do Hotel no Palácio das Cardosas.
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“A SRU de Lisboa
Ocidental
criou uma lista
de entidades,
com actividades
relacionadas
com este sector,
que oferecem condições
de fornecimento de bens
e serviços
aos proprietários
e moradores
na reabilitação
dos imóveis”

COMO PODEM AS EMPRESAS
CONCORRER AOS PROGRAMAS
DE REABILITAÇÃO URBANA?
PARA ACEDER A ESTES INSTRUMENTOS,
PODEM CANDIDATAR-SE:

Os cidadãos e as empresas que pretendam
reabilitar as suas habitações ou investir na reabilitação de imóveis para
venda ou para arrendamento;
Os municípios que queiram investir nos espaços públicos
com condições mais vantajosas.

AO NÍVEL DE APOIOS FINANCEIROS PARA INCENTIVAR
ESTA ACTIVIDADE ESTÃO PREVISTOS 1700 MILHÕES
DE EUROS DE APOIOS FINANCEIROS PARA INCENTIVAR
A REABILITAÇÃO URBANA, SOB AS SEGUINTES VERTENTES:

500 milhões de euros do QREN, da política de
cidades, para apoio a intervenções privadas (eﬁciência energética e
telecomunicações) e públicas (espaço e ediﬁcado público);
1000 milhões de euros disponíveis para investidores
e particulares através de linhas de crédito ou de dotações de capital,
patrocinadas pelo sistema ﬁnanceiro, incluindo as do programa Jessica;
200 milhões de euros para as Sociedades de
Reabilitação Urbana e para a reabilitação do parque habitacional dos
municípios e do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU).

países em que a reabilitação é um conceito
corrente e uma realidade, superando mesmo
a construção nova. A capacidade de inovação, a qualidade e o design voltam a ser as
palavras-chave para a abertura dos projectos
de recuperação de edifícios das mais diversas
cidades mundiais às empresas portuguesas.

PROMOVER A REABILITAÇÃO
O Governo aprovou em Conselho de Ministros uma proposta de lei com «medidas para
incentivar a reabilitação urbana nos domínios
da simplificação dos procedimentos necessários à reabilitação de edifícios, da garantia
do cumprimento dos contratos de arrendamento e do financiamento das operações de
reabilitação urbana» e um decreto-lei «que
simplifica o procedimento de criação das áreas de reabilitação urbana». Entre as medidas
propostas pelo Executivo, e de acordo com
o jornal Público, constam algumas de carácter legislativo e fiscal, que visam incentivar o
investimento em reabilitação de diferentes
formas: pela via do acesso ao financiamento (através de uma verba de 1700 milhões de
euros), pela via fiscal (com isenções e taxas liberatórias) e pela tramitação administrativa e
burocrática, simplificando os processos.
Os incentivos à reabilitação urbana aprovados recentemente têm um prazo de vigência
limitado: o procedimento simplificado para
as operações urbanísticas vigora até ao final
de 2014, os incentivos fiscais para operações

TRÊS MEDIDAS APROVADAS
O Governo aprovou medidas em três áreas para incentivar a competitividade e a dinamização
dos sectores económicos ligados a essas actividades:

1)

2)

3)

Simpliﬁcação de procedimentos
e eliminação de obstáculos à
reabilitação urbana;

Garantia do cumprimento dos
contratos de arrendamento,
nomeadamente em caso de falta de
pagamento de rendas;

Financiamento da reabilitação
urbana.

em imóveis dentro de ARUs (Áreas de Reabilitação Urbana) duram até 2020 e a isenção
de IMI será por dois anos, bem como a isenção de IMT para a aquisição de imóveis para
a reabilitação construídos há mais de 30 anos
vigoram até finais de 2014. Os prazos foram
fixados para que constituam uma oportunidade para todos os que queiram investir nesta área, desde a construção civil à indústria
de materiais para este sector, passando pelas
áreas da iluminação, da madeira, do mobiliário, do design, da arquitectura, das tintas, dos
vernizes, entre outros. Todos representam
uma função na preservação das fachadas
principais do edifício com todos os seus elementos não dissonantes, com possibilidade
de novas aberturas de vãos ou modificação
de vãos existentes ao nível do piso térreo.

corde-se, engloba ramos distintos como os
revestimentos em cortiça, as madeiras, o mobiliário de cozinha, a cerâmica estrutural, as
tintas, os vernizes, as resinas, os equipamentos para habitações, as ferragens e acessórios
de banho, o vidro plano e técnico e até a maquinaria, entre outros.

necimento de bens e serviços aos proprietários e moradores na reabilitação dos imóveis
implementados na área de actuação da
SRU. Investidores, promotores, financiadores, arquitectos, engenheiros, construtores,
empreiteiros, fornecedores de materiais de
construção, electricistas, marceneiros, canalizadores, advogados, empresas gestoras de
condomínios e de património, mediadores
imobiliários interessados em colaborar devem remeter a candidatura, que está disponível online, em www.lisboaocidentalsru.pt.

A reabilitação urbana que tem vindo a ganhar uma maior importância e dinamismo
em virtude da nova realidade económica e
financeira que o mundo está a atravessar,
aliado à necessidade urgente de recuperar
e reformular os edifícios degradados e abandonados das cidades sob pena destas perderem de forma irreversível identidade, coesão
e atractividade.
A recuperação de imóveis pode revitalizar
vários sectores de actividade, além do da
construção civil e do imobiliário. A área do
comércio de materiais de construção é um
dos grandes beneficiados. Até porque, re-

SRU DE LISBOA
A reabilitação urbana é promovida pelas
SRU (Sociedades de Reabilitação Urbana),
que são da competência das Câmaras Municipais e responsáveis por toda a gestão e
acompanhamento do processo. Em Lisboa, a
regeneração urbana é vista pelo actual elenco governativo como fundamental para reduzir a taxa de desemprego e fazer crescer
a economia. Já em 2009, a “Iniciativa Emprego 2009” chegou a ter exemplos locais deste
tipo de programas, que abrangeram poucas
centenas de desempregados. Recorde-se
que o sector da construção foi o que mais
alimentou a subida do desemprego desde o
início da crise. O Executivo da capital do país quer reverter esta tendência, aproveitando
muita desta força de trabalho dos desempregados para regenerar os bairros.
A reabilitação urbana é uma das fortes apostas do município de Lisboa apresentando
inúmeras oportunidades de negócio. A SRU
de Lisboa Ocidental criou uma lista de entidades, com actividades relacionadas com
este sector, que ofereçam condições de for-

Actualmente, o território está dividido em
várias áreas unidades de intervenção: Largo
da Paz, Mercês Norte, Memória, Correnteza,
Mercês Sul, João Castilho, Pereira da Silva
Oeste, Pereira da Silva Este, Boa Hora Norte,
Boa Hora Sul, Calhariz, Belém, Embaixador
Poente, Embaixador Nascente, Salésias, Calhariz Este, Aliança Operária Oeste, Aliança
Operária Este, Tapada e Alcântara.
A entidade presta apoio no âmbito da sua
competência a todas as acções de reabilitação, no que concerne ao licenciamento e
autorização de operações urbanísticas; à disponibilização de informação sobre o estado
de conservação, de ocupação e de propriedade de imóveis e sobre os condicionamentos à
edificabilidade das operações de reabilitação
concretas; à disponibilização de informações
sobre os direitos e deveres dos proprietários e
ao apoio na preparação e execução das obras.

 &   
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CADERNO DE
TENDÊNCIAS
Vivemos numa época de sobreposição de estímulos, onde todos os dias um bombardeio
de informações visuais, sonoras, olfactivas e tácteis invadem os nossos sentidos, fazendo-nos
vivenciar o conceito de multiplicidade, conjugado nos mais variados tempos e formas.
Perante este cenário metamorfósico e em seguimento de uma anterior interlocução
(Revista Xylon nº2), o designer António Cruz Rodrigues CEO da Modus Design e professor
do IADE apresenta, em primeira mão, à Xylon Portugal, os conceitos principais do Caderno
de Tendências.
Projecto que está a ser realizado em parceria com a aimmp e que tem como objectivo principal
delinear a evolução das tendências no meio sociocultural, no âmbito do universo da casa
e especiﬁcamente na área do mobiliário.

FERRAMENTAS PARA A INOVAÇÃO - 2012
Denominado como “Caderno de Tendências - 2012”, este projecto é um trabalho de
pesquisa e análise onde se efectua uma monitorização anual da evolução das variáveis
sociais, fazendo um levantamento detalhado
de diversas fontes de informação. E onde se
visa estudar o sentido e significação da informação recolhida, a partir da quantificação da
frequência com que aparecem certas expressões, conceitos ou temas em revistas, jornais,
ilustrações, publicidade, entrevistas, etc.
Neste âmbito de pluralidades existem muitas
questões sobre os factores que influenciam o
desenvolvimento da sociedade, devido a estreita ligação da padronização da oferta com
a necessidade constante que o ser humano
tem de evoluir.

O “Caderno de Tendências - 2012” pode então
ser entendido como uma iniciativa que analisa os principais indicadores/influenciadores
da sociedade - em âmbitos tão diversos como a Cultura, Ciência, Experiência e Logística
- oferecendo uma visão realista, ampla e de
evolução dos factores envolvidos na concepção das tendências e que possibilita alcançar
soluções adequadas aos desafios contemporâneos.

Quando se compara o panorama
actual com o da década anterior,
concluímos que se deu uma verdadeira
revolução de mentalidades.

LOW COST

1. ANCESTRAL
Os antecedentes históricos, modo
como a diversidade cultural se expressa na vivência humana, são o
factor preponderante na formação
e concepção de uma nova tendência em que se evidenciam os conhecimentos dos nossos antepassados.
Este conceito denominado de “ANCESTRAL” pretende preservar a herança e o legado histórico, criando
um ambiente favorável aos produtos
que demonstrem uma mistura entre
o antigo e o moderno, valorizando o
que há de melhor em cada um. Nesta ideia de história revisitada, o consumidor “ANCESTRAL” procura
produtos que aliam a praticidade do
design moderno à soﬁsticação do
detalhe tradicional e proporcionam
um regresso ao seus ancestrais.

CONNEXION
CULTURA
As sociedades sempre se moveram pelo mesmo fim, o seu bem-estar. Actualmente nos agregados familiares, verifica-se por parte dos filhos,
os sucessivos adiamentos de autonomia uma
vez que, opostamente ao panorama socioeconómico com que nos deparamos, estão perante
“Famílias agradáveis, e casas cómodas”. Como tal
“os jovens não saem de casa dos pais”, prolongando o bem-estar que dela fruem.
No âmbito do trabalho observamos que é cada
vez mais recorrente a opção de “Deixar o escritório para trabalhar em casa”, transparecendo
assim uma tendência de convergência do indivíduo para o interior da habitação.
Apesar de se pensar que “Trabalhar em casa pode ser difícil, não tem de ser solitário”, graças ao
conceito de colunching que pretende ser uma
forma de voltar à realidade, de fazer contactos
e trocar informações, para todos os que trabalham em casa.
Um outro efeito deste fenómeno de convergência para a casa, é o caso das “crianças que estão
reféns do ecrã” e que passam cada vez mais tempo diante do computador ao ponto de hoje já se
ter desenvolvido o “Internetês: a linguagem dos

adolescentes”.
A propensão para novos padrões é também indutora de um novo conceito de “Lojas ‘Low cost’,
que alastram com a promessa de preços baixos”,
abrangendo outras áreas de negócio como as
“Casas low cost” e alcançando todos os segmentos de clientes que são transversais à sociedade.
Porque a moda é cíclica, e os acontecimentos
também, resta-nos aprender recorrendo aos conhecimentos dos nossos antepassados, os quais
se escondem nos edifícios degradados dos centros urbanos.
Para isso é necessário “Preservar os conhecimentos ancestrais” que detêm ensinamentos sobre
diversos temas. Factos que só são passíveis de
serem conhecidos através do estudo e da observação atenta do património edificado, e que
por sua vez só é possível através da reabilitação
do mesmo.

Os consumidores
revelam o papel das
emoções nas escolhas
estratégicas desta
nova realidade.

2. REMOVAL
Os constantes ciclos sociais inﬂuenciam os hábitos de comportamento
dos consumidores, alterando os procedimentos deste constante mundo
novo do porvir. Surge assim uma
nova tendência “REMOVAL”, onde
os produtos promovem experiências e actividades, ao mesmo tempo que proporcionam sensações de
liberdade e autonomia. Neste âmbito podemos dizer que o consumidor
“REMOVAL” está mais informal e
descontraído, que procura produtos
que lhe ofereçam uma variedade de
opções, que espelhem a sua individualidade e que deixem empreender um espírito sabático.
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MANUFACTURING

3. LOW COST
Emergiu um novo espírito que promete ﬁcar e enraizar-se nas mais diversas etapas da nossa vida, o conceito
“LOW COST”. Este tipo de tendência
pretende atender as necessidades de
um consumidor que é cada vez mais
transversal e que procura a diversidade, tanto nos produtos como nos
preços. Um conceito em que se aposta principalmente na reinvenção dos
produtos, tornando-os mais competitivos devido aos recursos utilizados e
a sua relação qualidade-preço. Perante isto o consumidor “LOW COST”
actua de forma mais racional, tendo
em atenção as novas prioridades, como também para gastar no que verdadeiramente deseja.

4. CONNEXION
Da necessidade que o ser humano
tem de criar conexões proveio uma
tendência que se caracteriza principalmente pela partilha de conhecimentos e experiências de vida. Este
conceito de “CONNEXION” desenvolveu uma cultura que tem como
propósito principal potenciar o espírito de comunidade, promover os
contactos e dinamizar a aventura.
Neste âmbito o consumidor “CONNEXION” é um agente inovador nos
estilos de vida de partilha, no reforço
dos laços comunitários, mas também
nas viagens e na utilização dos canais
de comunicação e das redes sociais
que lhe propiciam estabelecer um
sem ﬁm de interligações.

Os novos cenários
económicos,
sociais e culturais
proporcionam uma
apetência para
o desenvolvimento
de novas experiências
e actividades,
incentivando
o indivíduo a sair
para o exterior
e a pensar mais em si.
CIÊNCIA
Quando se compara o panorama actual com
o da década anterior, concluímos que se deu
uma verdadeira revolução de mentalidades.
Hoje as pessoas comportam-se de forma diferente e expressam-se das mais variadas
formas, como a compra de determinados
produtos e marcas. Mas “O consumo: numa

perspectiva sociológica” foi desde sempre
um comportamento comum entre os indivíduos, tendo em vista a sua sobrevivência.
Actualmente, a diferença está na “Ciência que
estuda o cérebro para perceber o consumo”,
como meio que possibilita o entendimento e
reconhecimento dos factores que levam os
consumidores a ficarem “Apanhados pelas
redes” e que estimulam as necessidades de
compra. Veiculando nesse contexto formas
e métodos que a indústria de bens de consumo, o mercado cultural e a publicidade sabem explorar perfeitamente.
Através do desenvolvimento desses novos
campos na ciência, como “A psicologia do
consumo”, “A publicidade como cultura” e da
análise da “Cultura: como conceito antropológico”, procura-se evidenciar a relação que
os consumidores estabelecem com os objectos e com os espaços de consumo, através de
questões como - “Ser livre para consumir ou
consumir para ser livre?”, que revelam o papel
das emoções nas escolhas estratégicas desta
nova realidade.

EXPERIÊNCIA
O panorama dos novos cenários económicos, sociais e culturais proporcionam uma
apetência para o desenvolvimento de novas
experiências e actividades, incentivando o indivíduo a sair para o exterior e a pensar mais
em si.
Num dia de sol, há hora do almoço, podemos
aferir que há cada vez mais pessoas a optar
por tomar a sua refeição na rua. As vantagens
são óbvias, obtém-se um “Almoço bom e barato”, para além da ementa ser mais saudável.
Esta nova postura pretende transformar as
horas de almoço em momentos de descontracção e convívio, sabendo que “O segredo
está em levá-lo na marmita”, recordando os
tempos da infância. Neste âmbito, também as
actividades de outros tempos têm regressado
à actualidade, como por exemplo, cursos para aprender a costurar que promovem o convívio comunitário “Entre agulhas e dedais”. Ou
ainda o fenómeno de “Cultivar as cidades”, ligado às hortas urbanas, em que os objectivos
passam por “potenciar o espírito comunitário,
o promover a sustentabilidade e o dinamizar
os espaços urbanos desaproveitados.
Também o conceito de “Alimentação pensada” potencia uma sociedade cada vez mais
consciente em que as consequentes práticas
e atitudes, tendo em vista à protecção da Natureza e a consciência cívica.
Um outro reflexo desta vontade de viver o exterior é o “InterRail que está outra vez na moda. E porque a crise não impede a aventura”
muitas pessoas “Largaram a casa e o emprego
para conhecer o mundo”, experimentando o
“Autocaravanismo e o turismo itinerante”.

As tendências
possibilitam
alcançar soluções
adequadas aos desafios
contemporâneos
LOGÍSTICA
“Reabilitar o que está construído é urgente”,
principalmente nos grandes centros urbanos, e a aquisição do automóvel em que se
reflecte sobre a questão -“Saiba se lhe compensa comprar um automóvel usado”, são
dois bons exemplos de uma nova tendência
em que se destacam os conceitos de requalificar, recuperar e reabilitar. Neste sentido os
consumidores optam por comprar produtos

em segunda mão das mais variadas áreas,
trazendo uma nova dinâmica cultural.
Estes são reflexos dos novos paradigmas
que compreendem a forma como hoje pensamos e vivemos as cidades. Destes sobrevém uma outra tendência que sublinha a
revelação de uma nova “inteligência sustentável”, proveniente da necessidade dos consumidores adquirem produtos que revelam
uma maior consciência e preocupação pelo
meio ambiente e pelo bem-estar. Uma das
grandes mudanças pode ser identificada na
orientação do consumo para produtos que
nos levam de “Regresso aos sabores da terra”, como os “produtos de agricultura biológica” e para as “Marcas brancas que já estão
em todos os lares”.
Estes novos comportamentos, alicerçados
com a ideia de que “O que é nacional é
bom…e é para exportar”, estão a movimentar pessoas e a ajudar a melhorar as economias locais.
Nas actuais transformações sociais observamos um momento de transição para uma
era da tecnologia e da informação mais humanizada em que se colocam as pessoas em
primeiro lugar. Onde a tecnologia já nos premite “Controlar a casa a partir de um tablet”
como forma de facilitar o quotidiano e a internet que permite criar novos mecanismos
e formas de comunicar com o mundo, como
o mais recente exemplo dos “Utilizadores do
Facebook que são um filão publicitário”.

Os comportamentos
são ref lexo dos novos
paradigmas que
compreendem a forma
como hoje pensamos
e vivemos as cidades
Como resultado da descodificação dos factores indicadores e influenciadores da sociedade, é composto um “corpus físico”
onde são expressos os conceitos observados, sintetizando as tendências observadas
e pondo em relevo as atitudes e desejos
com potencial para o desenvolvimento de
novos produtos. Consequentemente é através desta observação que emergem os conceitos patentes no “Caderno de Tendências
- 2012”, denominados por “Ancestral”, “Removal”, “Low Cost”, “Connexion”, “Manufacturing” e “Lifelike”.

5. MANUFACTURING
As sociedades actuais não têm medo da inovação, procuram-na, sabem
utilizá-la e começam agora a perceber
a importância que tem para a economia, sabermos regressar aos básicos e
aprender como se produz determinado objecto. Emerge então uma nova
tendência intitulada de “MANUFACTURING” que reﬂecte a procura do
saber “como se elabora”, onde é perceptível uma educação que pende
para o manual, para a criatividade e
para o saber como se inventa. Neste
âmbito o consumidor “MANUFACTURING” procura produtos manufacturados em que consiga identiﬁcar
a forma e os recursos utilizados na
sua produção.

6. LIFELIKE
Nas principais tendências urbanas
surge uma nova noção de “LIFELIKE”,
que evidencia o despertar da consciência dos consumidores para os produtos eticamente responsáveis e para
estratégias de produção, onde são visíveis uma inteligência e planeamento
ao nível dos benefícios e da responsabilidade ambiental. Neste âmbito
criam-se novas estratégias para o futuro e para o ambiente, onde os objectos assumem uma nova identidade e
são considerados eticamente programados. Neste panorama o consumidor “LIFELIKE” é um agente inovador
nos comportamentos responsáveis, no
consumo sustentável e no cultivo de
produtos verdes e saudáveis.
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ANCESTRAL

A TENDÊNCIA “ANCESTRAL” VISA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS CONTEMPORÂNEOS QUE SE VALORIZAM EM AMBIENTES DE
LEGADO HISTÓRICO, ASSIM COMO DE PRODUTOS CLÁSSICOS QUE SE DISTINGUEM EM AMBIENTES MODERNOS.
Legado; Herança; Histórico; Conhecimentos; Ancestrais; Antepassados; Antecedentes; Regresso; Cultural.

Sabático; Liberdade; Informal; Autonomia; Descontraído; Individualidade; Opções; Actividades; Experiências.

"#$*#

A TENDÊNCIA “REMOVAL” APOSTA NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS
DE UNIVERSOS NÃO DOMÉSTICOS, AO MESMO TEMPO QUE ESTIMULA A TRANSIÇÃO
DAS SUAS FUNCIONALIDADES PARA O INTERIOR DO AMBIENTE DA CASA.
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MARCA OU
CERTIFICAÇÃO?
QUAIS AS VANTAGENS
DE UMA OU OUTRA PARA A SUA EMPRESA
A DITADURA DAS MARCAS OU A CERTIFICAÇÃO
COMO MARCA? COM A GLOBALIZAÇÃO E A ENTRADA
EM NOVOS MERCADOS ESTA QUESTÃO GANHA
OUTRO SENTIDO E MUITOS EMPRESÁRIOS TENTAM
PERCEBER QUAL O MELHOR CAMINHO PARA AS SUAS
EMPRESAS. É CERTO QUE A MARCA INFLUENCIA
A COMPRA E DESPERTA VÁRIAS SENSAÇÕES
NO CONSUMIDOR FINAL. PORÉM, NO CASO DO
MOBILIÁRIO, A CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE E DA
SEGURANÇA DO MÓVEL É FUNDAMENTAL NA HORA
DE COMPRAR.

Simples, fácil de entender, imediatamente
perceptível e que se distinga automaticamente das restantes. Assim se define a marca, uma chancela que em vários produtos e
sectores é crucial para identificar a produção
de uma empresa. Uma marca para ser forte e
memorável tem que se distinguir das outras,
tem que se afirmar, que ser durável e, tanto
quanto possível, intemporal - como a Channel (na moda), vitoriosa - como a Nike (no
desporto) ou inimitável - como a Coca-Cola
(na alimentação).
A marca tem como função principal facilitar
ao consumidor a identificação de um bem
ou serviço de uma empresa, permitindo a
sua diferenciação de produtos idênticos ou
semelhantes. O recurso a este elemento é
considerado por muitos como uma estratégia comercial e publicitária através da fidelização dos clientes em virtude da definição
de uma imagem que transmita confiança e
laços afectivos pelas suas qualidades e características. O conceito é corrente em indústrias
como a da moda ou do automóvel, em que
as marcas são soberanas, impondo por vezes
ditaduras de consumo. Contudo, quando se
fala na fileira do mobiliário, as opiniões di-

videm-se. Muitos consideram que a maioria
das empresas deste sector não tem capacidade financeira para criar uma marca forte
e apetecível, devendo por isso apostar na
certificação, associada à qualidade, dos seus
produtos.
Fernando Rolin, presidente da EFIC lança a
questão: “estes princípios de diferenciação
são assim tão necessários para a indústria
do mobiliário? Realmente precisamos de ser
tão diferentes?” O responsável acredita que
não. Em causa, justifica, as marcas “têm imposto não só aos empresários, mas também
ao consumidor final, um processo ditatorial
a que algumas pessoas mais endinheiradas
ou menos informadas têm acedido com certo gosto”.

Importa saber qual o caminho mais indicado para a fileira do mobiliário: a criação de
uma marca, símbolo de luxo e de ‘status’, ou
a certificação do produto, símbolo da sua
funcionalidade e eficiência. Fernando Rolin
considera que o prestígio que a marca transmite é “relativamente pouco importante para este sector”. Por outro lado, considerando
que a nível internacional existem poucas
marcas sedimentadas e de renome, é provavelmente prematuro falar de marcas para
vender mobiliário, em virtude do panorama
nacional. Criar uma marca forte é dispendioso e grande parte da indústria nacional ainda
é composta por Pequenas e Médias Empresas (PME’s), pelo que a capacidade de investimento é reduzida. Tendo em conta que o
orçamento não é suficiente para investir nos
equipamentos, que estão no topo das necessidades do empresariado, é ainda mais

“São poucas as marcas
que triunfam a nível mundial
(não chegam à dezena),
logo Portugal ainda não tem massa
crítica para atingir esse patamar”

reduzido quando se fala em aplicar dinheiro
para a criação de uma marca para vender os
produtos. “Para termos marcas fortes, o país
tem de ter, primeiro, massa crítica de modo
a que os empresários consigam vender muitas vezes o produto com a marca”, alerta este
responsável, acrescentando que “a construção deste processo, com os produtos e empresas que temos actualmente no mercado,
torna-se extremamente complicada e bastante difícil de atingir no momento actual o
âmbito internacional”. São poucas as marcas
que triunfam a nível mundial (não chegam à
dezena), logo Portugal ainda não tem massa
crítica para atingir esse patamar. Assim, numa
primeira fase, Rolin defende que o caminho a
seguir passa pela certificação.

CERTIFICAR OU CRIAR UMA MARCA
Ao contrário daquilo que se passa em determinadas indústrias, nomeadamente a do automóvel ou a da moda, em que se baseiam
(quase) todas na marca, no mobiliário esse fenómeno ainda não despertou, pois mesmo
que se pretenda citar marcas de mobiliário
à escala mundial acaba-se por detectar que
existem apenas cerca de dez.
Importa saber que existem vários tipos de
marcas. A maioria das empresas recorre a
marcas de produto ou de serviços, que são
utilizadas para distinguir a produção ou aquilo que uma determinada entidade tem para
oferecer. No entanto, há quem defenda para
o sector do mobiliário a utilização de marcas
de certificação, que são usadas para distinguir
os produtos ou serviços que correspondem a
uma série de normas e que foram certificadas por uma autoridade competente. Para
o consumidor de mobiliário interessa acima
de tudo ter garantias de que o produto que
está a adquirir foi produzido de acordo com
as normas de segurança, de que a madeira
tem uma origem certificada e, sobretudo, de
que não foram utilizados produtos tóxicos
ou substâncias que estão proibidas a nível
europeu e que constituem um perigo para
a saúde. No caso dos equipamentos de madeira, a maior preocupação do consumidor
final está na qualidade e segurança da peça,
não se focando tanto no ‘status’ que esta pode transmitir.
A certificação de um produto como o mobiliário é uma opção estratégica de desenvolvimento implementada pelas organizações

que querem ganhar novos mercados. A
aposta numa produção certificada é sinónimo de redução de custos, de aumento da
confiança dos trabalhadores, clientes e administração, de acréscimo da competitividade
e de entrada em novos mercados. Por outro lado, tem como vantagens a melhoria do
prestígio e da imagem, a implementação de
cultura da melhoria contínua e até contribui
para a prevenção e minimização de perigos
e acidentes. Há ainda um outro factor que
pode indicar a certificação como o caminho
mais seguro para este sector: a globalização
e a constante concorrência exigem que os
empresários sejam crescentemente capazes
de apresentar provas do reconhecimento da
qualidade da sua produção por entida
tidades
terceiras, que assegurem o cum
m-primento de requisitos es-

pecíficos (como por exemplo, a qualidade, o
ambiente, a segurança, a eficiência ou a responsabilidade social).

MARCAS NACIONAIS CERTIFICADAS
“O que defendo para o nosso país é a certificação”, sustenta Fernando Rolin. O responsável refere o exemplo do projecto “iLove” da
Aimmp, que abrange o sector do mobiliário
e visa “certificar e dar conhecimento ao público, através de informação registada num
documento oficial, todas as propriedades do
móvel e os serviços que lhe estão adstritos.
Primeiro, importa ao consumidor actual saber que a empresa se rege por princípios de
responsabilidade social, em simultâneo que
o mesmo
me
é fabricado com recurso a matérias-primas
té
ér
renováveis e, por último, que a produção deste

O QUE É A MARCA?
A marca é um sinal capaz de distinguir os produtos ou
serviços de uma empresa daqueles de outras empresas.

O VALOR DAS MARCAS
Para muitas empresas, a marca é um dos seus activos mais valiosos.
Se for bem desenvolvida e seleccionada torna-se num activo de
valor, como é o caso da Coca-Cola ou IBM, cujo valor ultrapassa
os 50 bilhões de dólares. Tal está relacionado com a associação
que o consumidor faz, ligando o símbolo a reputação, a uma
imagem e um conjunto de qualidades que valorizam e pela qual
estão dispostos a pagar mais pelo produto que tem o referido selo.
Assim, tendo uma boa imagem e reputação, a empresa coloca-se
automaticamente em posição vantajosa em relação à concorrência.

O QUE É A CERTIFICAÇÃO?
Ç
É o processo em que é emitido um certiﬁcado que atesta
determinado produto, processo ou serviço, que está em
conformidade com os requisitos de dado referencial. Para tal,
recorre a uma entidade externa e independente à organização
(organismo ou entidade certiﬁcadora). Os referenciais usados são
designados de normas.
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não contém elementos venenosos e que as
ferragens são seguras. Por último, em igualdade de importância está a assistência ao
móvel”.
O representante dos empresários desta fileira acredita que estas características têm
maior “valor” para o comprador do que levar um “móvel de uma marca que nem conhece”. Na sua opinião, são valores como a
funcionalidade, a eficiência e a rentabilidade
que se adaptam à realidade actual e às aspirações do cliente final. “É preciso atender
ao facto que o móvel é um produto de difícil
transporte, por isso temos de analisar a marca associada à própria transportabilidade do
produto”, adverte.
Tendo em consideração estes princípios, a
associação lançou recentemente um pacote
de marcas sectoriais certificadoras, que conciliam as vantagens dos dois mundos e que
facilitam a adesão das várias empresas a uma
marca colectiva, nacional e com vantagens
económicas para todos. A “iLove, iMake, iPack” visam criar, por um lado, uma identidade
que prestigie o sector e o país junto dos consumidores internacionais e, por outro, que
distinga os produtos de madeira certificada
dos “low price”.
A certificação “i” tem um custo anual de 500
euros para os associados da Aimmp e de
750 euros para as restantes empresas. Além
de que é uma mais-valia para a promoção
da imagem externa dos produtos nacionais.
Aliás, “a certificação é o melhor meio para
posicionar o mobiliário nacional face às importações do sudoeste asiático, que escapam à regulamentação europeia e contêm
substâncias há muito interditas”.
O cluster do mobiliário português tem igualmente procurado novas formas de valorização e internacionalização dos produtos das
empresas desta fileira. Nesse sentido, ao invés do incentivo à criação de uma multiplicidade de marcas individuais, tem em carteira
a criação da “marca Portugal”. Uma forma de
concentrar todos os empresários e agentes
do sector em torno de um objectivo comum:
a promoção da competitividade e a criação
de uma imagem de qualidade nos mercados
de exportação.

PRODUTORES FLORESTAIS APOSTAM
NA CERTIFICAÇÃO
A madeira certificada é uma mais-valia para
as florestas e para as empresas que trabalham neste sector. O selo de certificação assegura que os produtos florestais provêm de
espaços geridos correctamente a nível económico, social e ambiental. Ao adquirir produtos com este selo, o consumidor sabe que
está a contribuir para que os problemas como a desflorestação, a exploração abusiva, o
corte ilegal ou a perda de biodiversidade nas
florestas não sejam agravados.
O conceito de certificação florestal e da madeira surgiu no início da década de 90. O
Forest Stewardship Council (FSC) é o único
sistema aplicável mundialmente e certifica
mais de 40 milhões de hectares. Tem actualmente cerca de 600 membros em 71 países.
Apesar da madeira certificada ser dez por
cento mais cara que a comum, a sua procura tem aumentado, uma vez que o cliente final está crescentemente sensibilizado para o
consumo de produtos de madeira que resultam de uma gestão sustentável, que preserva
o meio ambiente.

que traga, desmonte e copie”, argumenta. O
responsável vai mais longe e aponta o dedo
às “escolas de design”, que incutem nos seus
alunos “autismo e lhes ensinam que eles são
o fundamentais, mas estão completamente
desadequados do mercado”. Rolin acredita
que ainda há dificuldade em distinguir o design da arte. Na sua opinião, as criações estão
focadas na forma e não no valor percepcionado por quem compra. “Defende-se que o
designer é um profissional apenas vocacionado para a forma e que cabe à indústria
conseguir o produto”, constata, indicando
que tal “não é o exercício do design, pois essa função designa-se de arte”. O engenheiro
opina que a aposta em formas complexas se
deve ao facto destes profissionais desconhecerem o modo como se faz ou constrói um
móvel. “Design com realismo deve ser uma
junção completa das funções relativas ao tipo de produto que as pessoas procuram ou
necessitam com as características daquilo
que as fábricas podem e sabem fazer a custos suficientemente competitivos”, conclui.

O PAPEL DO DESIGNER
A marca transmite sensações e influencia
comportamentos, sendo um dos factores
que mais interfere na escolha e tomada de
decisões do consumidor. Um dos seus elementos, que contribui para que se destaque e perdure na memória do consumidor,
é o design. Uma área que tem sido crescentemente discutida neste sector, nomeadamente ao nível da concepção dos produtos.
Também na elaboração do mobiliário, a presença de um designer na equipa é crescentemente discutida. Assim, coloca-se uma
questão que ainda não reúne o consenso entre o empresariado desta fileira: faz sentido e
é útil para a rentabilidade de uma empresa
ter um designer?
Fernando Rolin defende a inclusão destes
profissionais, caso estes acrescentem maisvalias para a concepção do produto. “Defendo o designer numa empresa se ele souber
engenharia de produção e engenharia de
produto. Fora disso, sugiro ao industrial que
contrate um desenhador, que vá a Espanha,
compre um quarto ou uma sala que goste,

“O que defendo
para o nosso país
é a certificação”,
sustenta Fernando
Rolin, da aimmp,
pois são valores como
a funcionalidade,
a eficiência
e a rentabilidade
que se adaptam
às aspirações
do cliente final”
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Nova vida para
as embalagens
de madeira
usadas
Nos últimos anos veriﬁcou-se um crescimento acentuado da recolha
selectiva de embalagens. A separação doméstica é a que tem tido melhores
resultados. Apesar das embalagens de madeira estarem incluídas neste
grupo, a sua utilização é maior no sector comercial, sendo poucos os dados
disponíveis. A reciclagem destes produtos tem tido uma evolução positiva,
embora ainda esteja longe das metas traças pela União Europeia.

EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS
DE MADEIRA COM NOVAS EXIGÊNCIAS
A partir de 1 de Janeiro de 2010 entrou em vigor a exigência publicada na Decisão n.º 2009/420/CE,
da Comissão de 28 de Maio, que impõe a obrigatoriedade de que todo o material de embalagem de madeira
de coníferas, não processado, proveniente de outros Estados-Membros que não se encontre tratado
e marcado (conforme especiﬁcado na Norma Internacional para Medidas Fitossanitárias n.º 15 da FAO),
só poderá voltar a ser exportado após tratamento e marcação por empresas oﬁcialmente autorizadas.
A marcação é composta pelo código ISO de Portugal (PT), seguido do número de registo da empresa
autorizada pelos serviços oﬁciais - DGADR (Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural),
que tem quatro dígitos. Faz igualmente parte da marcação, a informação sobre o tipo de tratamento
- HT ou MB - e a referência DB (material de embalagem produzido a partir de madeira descascada).
Caso a mercadoria expedida chegue sem a referida marcação a um dos locais de destino acima referidos,
sta corre o risco de ser retida, devolvida ou ainda ser necessário proceder à sua reembalagem, com os
respectivos atrasos e custos operacionais inerentes. A lista de operadores autorizados encontra-se
em htt://www.dgadr.pt.

É um importante recurso renovável, com
múltiplas potencialidades e adapta-se às
mais diversas actividades humanas. Uma
das funções mais comuns da madeira e
que nem sempre o utilizador tem consciência é a sua funcionalidade enquanto embalagem. Tendo em consideração
a crescente consciência ambiental em relação à produção e recolha de resíduos, a
maior utilização das embalagens de madeira e dos respectivos resíduos assumese como um desafio.

No que toca a esta matéria, o tema ainda
está pouco estudado, pelo que é urgente a
aposta num melhor conhecimento do sector
de actividade e do ciclo de vida das embalagens de madeira, de modo a dar-lhes um
destino final adequado quando atingem o
fim da sua vida útil. Dos poucos documentos
existentes sobre a temática, destaca-se a investigação de Inês Marques Fialho, da Faculdade de Ciência e Tecnologia (departamento
de Ciências e Engenharia do Ambiente), que
caracteriza as embalagens de madeira e os
seus fluxos no mercado português e espanhol entre 2008 e 2009.
De acordo com a publicação, as embalagens
e os resíduos provenientes da sua utilização
têm sido alvo de preocupação por parte de
governantes e ambientalistas, que ao longo dos últimos anos têm criado regulamentos comunitários específicos. Estes materiais

apresentam um ciclo de vida curto e representam algum impacto ambiental decorrente da produção, recolha dos resíduos de
embalagens e tratamento final.
Segundo a pesquisa “Generation and
Recycling of Packaging Waste”, emitido pela
Agência Europeia do Ambiente (AEA, 2010),
verificam-se profundas variações entre os
Estados-Membros no que respeita à utilização de embalagens per capita. Em 2007,
a média era de 164 quilogramas/ capita na
UE27, enquanto na Irlanda foi de 245 quilogramas/ capita, 162 quilogramas/ capita em
Portugal, 94 quilogramas/ capita na Grécia e
41 quilogramas/ capita na Bulgária. A mesma pesquisa acrescenta ainda que, entre os
anos de 2001 e 2003, se assistiu a um repentino crescimento do total de embalagens,
sendo apontadas como possíveis as causas
metodológicas na sua quantificação, nomeadamente no que concerne às embalagens
de madeira. Recorde-se que em 1997, apenas seis países disponibilizaram a informação, enquanto a partir de 2003 a maioria das
nações que pertenciam à Europa dos 15 passaram a divulgar detalhadamente conjuntos
completos de dados.

CICLO DE VIDA COM VÁRIOS DESTINOS
Terminando o ciclo de vida útil das embalagens de madeira, há que dar um destino a
este material. Estes resíduos, também designados por madeira recuperável, são habitualmente encaminhados para a reciclagem, são
reutilizados ou têm como destino a valorização energética. Inês Marques Fialho cita Pico
(2008) para explicar que existem problemas
associados à gestão da madeira recuperável.
O facto de se desconhecerem as quantidades
disponíveis de matéria-prima (cujos valores
não constam das estatísticas oficiais), a enorme dispersão de pequenos produtores e a
mistura com quantidades de materiais indesejáveis (como metais e/ou plásticos) são algumas das preocupações apontadas. Por outro
lado, a presença de outros contaminantes dificulta a recolha e a triagem deste material. A
sua gestão está condicionada por critérios de
qualidade e quantidade do material.
É no panorama internacional que se verifica
o estudo destas problemáticas, com vários
investigadores a dedicarem-se à pesquisa do
destino das embalagens de madeira. A Acção
COST E31, conhecida por “Management of Recovered Wood”, decorreu entre 2002 e 2007 e

A Sociedade Ponto Verde baseia-se
na articulação de responsabilidades
entre consumidores, distribuidores,
embaladores/Importadores, ﬁleiras e autarquias
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permitiu compreender o modo como a madeira recuperável era gerida no espaço europeu. A investigação fez uma avaliação técnica,
económica e ambiental do sector e contou
com a participação de estudiosos e representantes industriais de 21 países.
A Acção COST E31 considera que “madeira recuperável” inclui todos os tipos de materiais
de madeira que estão disponíveis até ao fim
da sua vida útil como produto de madeira. De
acordo com Jungmeier (2005), o termo abrange material de embalagens, madeira proveniente de estaleiros de construções e fracções
de madeira utilizada, provenientes de actividades domésticas, industriais e comerciais.
Resíduos com origem em operações florestais
e licor negro resultante da produção de celulose não estão incluídos nesta categoria.
A União Europeia (UE) tem revelado grande
preocupação com o aumento da produção
de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), designadamente as embalagens e o seu fim. A aplicação prática da madeira recuperável varia
bastante nos países europeus. Na ocasião, a
França, Alemanha e Reino Unido eram as regiões detentoras de maior quantidade disponível deste produto.

MADEIRA RECUPERÁVEL
TEM VANTAGENS
As actividades de construção civil e demolição, as comerciais e domésticas, o mobiliário e
as embalagens são as principais fontes da madeira recuperável, que pode ser aproveitada
para reciclagem, para reutilização, para valorização energética e eliminação. Este material é
definido pelas suas características: dimensão,
tipo de qualidade, poder calorífico, teor de humidade, teor de cloro, de cinzas e metais.
O destino preferencial para este produto é a
sua reutilização. Afinal, este mecanismo permite a sua valorização, designadamente no
âmbito do sector da construção. As vigas de
madeira, após um longo período de tempo
em uso, podem ser reutilizadas. É um método
de evitar a utilização de materiais em madeiras novas ou a utilização de outros materiais.
Já países como o Reino Unido preferem a reciclagem. Segundo Fourcade (2005), naquele
país estes resíduos de madeira recuperável
são gerados a uma taxa que ascende os dez
milhões t/ano e que são oriundos de embalagens, de produtos domésticos (como por
exemplo, o mobiliário), do sector da construção e da utilização industrial. O governo britânico fundou inclusive o “Waste & Resources

“A meta satisfatória
para Portugal seria
de 110 por cento”
Paulo Verdasca, director da EMBAR
A percentagem de embalagens de madeira em circulação aumentou ou diminuiu face ao montante recuperado nos últimos anos?
Em 2009 foram enviadas para reciclagem, no âmbito do sistema
integrado de resíduos de embalagens (SIGRE), 28.732 toneladas
de resíduos de embalagens de madeira, com 3.449 toneladas no
ﬂuxo urbano e 25.283 toneladas no ﬂuxo não urbano. Fora do SIGRE foram recicladas cerca de 30 mil toneladas de resíduos de
embalagens de madeira, perfazendo um total de cerca de 72 mil
toneladas. Ainda não temos os resultados ﬁnais de 2011, mas em
2010 a fracção do SIGRE cifrou-se na reciclagem de 40.307 to-

Action Programme” (WRAP), em 2001, com o
intuito de acelerar a eficiência dos recursos,
mediante a criação de mercados para os materiais reciclados e os seus produtos, a remoção de barreiras à minimização de resíduos, a
reutilização e a reciclagem.
O WRAP tem três estratégias: aumentar as infra-estruturas de reciclagem de madeira e a
capacidade de reciclagem global; superar os
obstáculos técnicos, no que concerne a reciclagem, bem como melhorar a eficiência da
indústria e aumentar a procura de produtos
de madeira reciclados. Desde a sua entrada
em funcionamento, a taxa de reciclagem cresceu mais do dobro.
A correcta gestão da madeira recuperável traz
vantagens ambientais, que contribuem para
o cumprimento das metas europeias em relação às energias renováveis e do Protocolo de
Quito (PQ). Se tiver em consideração a energia
obtida pelas fontes renováveis, como a biomassa, a meta para o consumo total em toda
a Europa fixa-se nos 20 por cento até 2020. O
recurso à substituição dos combustíveis fósseis pela madeira recuperável é uma alternativa, que apenas deverá ser equacionada se
existir recuperação de calor. Há que recordar

neladas, o que representa uma aumento de 40 por cento relativamente a 2009 (com 4.486 toneladas no ﬂuxo urbano e 35.821
toneladas no ﬂuxo não urbano).
Que análise faz do crescimento e do progresso efectuado ao
nível da recuperação e reciclagem de embalagens de madeira
em Portugal?
É muito positivo. Tem vindo sempre a aumentar e não se deve só
à maior quantidade de resíduos disponíveis. Mas, gostaríamos
de salientar que, além dos critérios de aferição terem sido revistos, a indústria recicla uma quantidade muito superior fora do
SIGRE. A razão pela qual este fenómeno acontece tem a ver essencialmente com a necessidade que a indústria teve em arranjar alternativas às suas fontes de abastecimento habituais.
Qual é no seu entender a meta satisfatória para Portugal no
que concerne à recuperação dos resíduos de embalagens cuja
matéria-prima é a madeira? Quando julga ser possível alcançá-la?
A meta satisfatória para Portugal seria de 110 por cento, mas o

que o PQ estabelece que dentro de nove anos
os estados membros da UE devem reduzir em
20 por cento as emissões de Gases com Efeito
de Estufa (GEE), em relação aos níveis de 1990.
Recordando Pico (2008), a madeira apresentase como material renovável e em constante
crescimento, especialmente na Europa, pois
oferece uma forma de redução das emissões
de CO2. Tal deve-se ao efeito de reservatório
de carbono nas florestas; ao efeito de armazenamento de carbono nos produtos em madeira e à substituição de materiais associados
a elevadas emissões de carbono.

RECICLAR OU UTILIZAR
MATÉRIA-PRIMA “VIRGEM”?
Trata-se de um dos temas mais debatidos. A
viabilidade económica do material é inevitavelmente um dos factores a influenciar a sua
escolha. Este aspecto condiciona a selecção
de um sistema de gestão para a madeira recuperável. A questão que se coloca é qual o
método mais económico:
- reciclar ou utilizar matéria-prima “virgem”?;
- produzir energia a partir da madeira recuperável ou produzir energia de modo “convencional”?
- comprar matéria-prima “virgem” ou reciclar
e gerar energia a partir da madeira recuperável?

- utilizar madeira recuperável para gerar
energia ou para reciclar?
Os factores que influenciam a opção de tratamento da madeira recuperável dependem
das políticas governamentais, do preço das
matérias-primas e da energia (gás natural, petróleo, etc.), da situação económica mundial,
das diferenças de custos de estrutura entre

objectivo de 15 por cento exigido pela legislação já está cumprido no âmbito do SIGRE, tendo sido assegurada uma taxa de retoma, em 2010, de 65 por cento.
Quais são os principais sectores de origem e qual o destino
das embalagens recuperadas?
Os principais sectores de origem das embalagens usadas são a
indústria e a distribuição. As embalagens recuperadas, quando já
não são passíveis de reutilização, são enviadas para reciclagem
na indústria nacional de painéis de aglomerados de partículas.
Considera a rede de acordos com municípios, empresas e entidades públicas e privadas, para organizar o aproveitamento
da madeira em todo o país a partir de embalagens de resíduos
de madeira ou de outras substâncias, suﬁciente? O que falta
fazer ainda a este nível?
Essa rede é suﬁciente. Contudo, há muito a fazer para evitar que
embalagens e outros resíduos de madeira sejam depositados em
aterro. A nossa sensibilidade diz-nos que ainda há quantidades

instalações de produção de energia e de fabricação de painéis, dos tipos de madeira e do
teor de humidade. Estas condições variam em
cada país, bem como os valores de mercado
da madeira recuperável. O preço do petróleo
é o principal responsável pelas oscilações na
utilização dos resíduos de madeira não contaminada na produção de energia.

de madeira passível de valorização que vão parar indevidamente
a aterros sanitários. O direccionamento correcto das embalagens
no ﬁnal do seu ciclo de vida depende muito do comportamento
dos cidadãos e das empresas.
As novas exigências para a exportação de embalagens de madeira estão a ser devidamente aplicadas e são no seu entender eﬁcientes e adequadas à realidade nacional?
As novas exigências estão a ser cumpridas, mas em alguns casos consideramo-las excessivas em relação à realidade nacional,
nomeadamente no que diz respeito à obrigação do re-tratamento das embalagens após terem sido reparadas e/ou sempre que
entrem em Portugal não tratadas e se destinem novamente à
exportação. O mesmo se aplica a embalagens que não venham
devidamente tratadas e seja necessário proceder à sua reexportação directa. Adicionalmente, a obrigação do tratamento de
embalagens montadas (tarefa muito complicada para as embalagens para hortofrutícolas e/ou outras de grandes dimensões)
traz grandes problemas à indústria nacional.
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VALORES PONTO VERDE
PARA OS DIFERENTES MATERIAIS
EM 2010

ZONA II
EMBALAGENS DE PRODUTOS
INDUSTRIAIS E MATÉRIAS-PRIMAS
[PI]

ZONA I
EMBALAGENS DE PRODUTOS
DE GRANDE CONSUMO
[PGC]

ÂMBITO

SACOS EMBALAGENS DE PRODUTOS
DE
INDUSTRIAIS E
CAIXA MATÉRIAS-PRIMAS PERIGOSAS
[PI]
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EMBALAGENS USADAS
NOS ESTADOS-MEMBROS
DA UE

MATERIAL DE EMBALAGEM

VPV PRIMÁRIAS [€/kg]

VPV SECUNDÁRIAS [€/kg]

VPV TERCIÁRIAS [€/kg]

VIDRO

0,0183

—

—

PLÁSTICO

0,2282

0,0923

0,0238

PAPEL/CARTÃO

0,0863

0,0352

0,0070

ECAL [1]

0,1294

—

AÇO

0,0960

ALUMÍNIO

UTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS [KG/CAPITA]
2005

2006

2007

ÁUSTRIA

135

141

143

BÉLGICA

158

158

158

—

DINAMARCA

181

179

180

0,0417

0,0244

FINLÂNDIA

131

129

132

0,154

0,0142

0,0091

FRANÇA

197

200

202

OUTROS MATERIAIS

0,2600

0,2600

0,2600

ALEMANHA

188

196

196

VIDRO

0,0135

—

—

GRÉCIA

96

95

94

PLÁSTICO

0,0238

0,0238

0,0238

IRLANDA

222

241

245

PAPEL/CARTÃO

0,0070

0,0070

0,0070

ITÁLIA

204

207

212

AÇO

0,0244

0,0244

0,0244

LUXEMBURGO

212

222

214

ALUMÍNIO

0,0494

—

—

HOLANDA

205

211

212

MADEIRA

0,0091

0,0091

0,0091

PORTUGAL

142

164

162

OUTROS MATERIAIS

0,0550

0,0550

0,0550

ESPANHA

180

181

189

VIDRO

0,0135

—

—

SUÉCIA

167

156

158

PLÁSTICO

0,0238

0,0238

0,0238

REINO UNIDO

171

173

174

PAPEL/CARTÃO

0,007

0,007

0,007

UE - 15

182

186

186

AÇO

0,0244

0,0244

0,0244

CHIPRE

162

82

101

ALUMÍNIO

0,0494

—

—

REPÚBLICA CHECA

83

88

94

MADEIRA

—

—

0,0091

ESTÓNIA

102

113

121

PLÁSTICO

0,2282

HUNGRIA

85

88

96

PAPEL/CARTÃO

0,0863

LETÓNIA

115

134

142

LITUÂNIA

77

84

101

POLÓNIA

92

96

82

ESLOVÁQUIA

64

56

59

84

102

AOS VALORES INDICADOS ACRESCE I IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR
[1] ECAL - EMBALAGENS DE CARTÃO PARA ALIMETOS LIQUIDOS
  # &  

ESLOVÉNIA

CENÁRIO NACIONAL
A caracterização das embalagens de madeira
entre 2008 e 2009 e a sua gestão depara-se
com um problema de base: há falta de dados
e estatísticas oficiais. Portanto, a melhor forma de compreender a dinâmica deste sector
no contexto português é compará-la com o
cenário da vizinha Espanha.
A nível económico-social, em Portugal, fazem parte desta fileira mais de cinco mil empresas, com um total de trabalhadores que
se aproxima dos 50.000. O volume de vendas
ascende aos mil milhões de euros, bem como as exportações. O sector do mobiliário é
aquele que tem maior peso nesta indústria.

Com o aumento das embalagens de madeira criou-se um sistema de gestão para encaminhar as embalagens para um destino final
adequado. Nesse âmbito, surgiu a Sociedade
Ponto Verde (SPV) que só em 2009 recebeu
em embalagens de madeira o equivalente a
cinco por cento do total de embalagens declaradas.
A SPV tem como missão a promoção de uma
recolha selectiva, a retoma e a reciclagem.
A entidade privada sem fins lucrativos, que
foi criada em 1996, tem como principais actividades prestar apoio às autarquias com
programas de recolha selectiva e triagem
de embalagens não reutilizáveis, promover
a sensibilização e educação ambiental jun-
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to dos consumidores e apoiar os programas
de investigação que fomentam o desenvolvimento do mercado de produtos e materiais
reciclados. Assegurar a retoma, a valorização
e a reciclagem dos resíduos separados, através de vínculos contratuais que possui com
os fabricantes de embalagens e de materiais
de embalagens (papel/ cartão, vidro, plástico, madeira, aço e alumínio) é outra das suas
funções. Por outro lado, assume a gestão e
o destino final das embalagens não reutilizáveis após o consumo, colocadas no mercado

nacional pelos embaladores e importadores
e tem ainda o papel de garantir junto dos
distribuidores que as embalagens não reutilizáveis estão abrangidas por um Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem
(SIGRE).
A SPV abrange todo o tipo de embalagens
e resíduos de embalagens, independentemente do material de que sejam constituídos. O sistema baseia-se numa articulação
de responsabilidades e processos entre um
conjunto de parceiros, constituído por consumidores, distribuidores, embaladores/Importadores, fileiras e autarquias, atribuindo a
cada uma delas, direitos e competências (Levy & Cabeças, 2006).
Neste processo, os consumidores têm um
papel importante, pois é com eles que o processo de reciclagem tem inicio, através da
separação das embalagens por tipo de material. Os distribuidores têm responsabilidades
no processo de gestão e do destino final que
dão aos produtos que comercializam. Aliás,
só podem comercializar embalagens que
cumpram a legislação vigente para esta matéria. Os embaladores/ importadores têm como dever a submissão das suas embalagens
a um sistema de consignação ou a um sistema integrado. No sistema de consignação, o
consumidor paga um determinado valor de
depósito pela embalagem (tara) no acto da
compra, preço esse que é devolvido na altura
da entrega da embalagem usada, que poderá ser reutilizada.
No Sistema de Gestão Integrada, os agentes
económicos transferem a sua responsabilidade na gestão e destino final das embalagens não reutilizáveis para uma entidade
devidamente licenciada. A SPV é actualmente a única entidade nacional licenciada para
gerir os resíduos de embalagens de madeira.
É para esta sociedade que os embaladores/
importadores transferem para lá as suas responsabilidades, efectuando um pagamento
correspondente ao valor ponto verde. Em
Portugal, as autarquias também entram neste processo, procedendo à recolha selectiva
e triagem das embalagens por tipo de material, disponibilizando-as à SPV que as reenvia
para a reciclagem e respectiva valorização.
Com o aumento da utilização das embala-

“A madeira
recuperável,
são habitualmente
encaminhados
para a
reciclagem,
são reutilizados
ou têm
como destino
a valorização
energética”

gens de madeira e com as suas trocas comerciais, há exigências fitossanitárias a cumprir e
tratamentos a aplicar para este material. No
caso nacional e devido à presença do Nemátodo da madeira do pinheiro na madeira de
resinosas, surgiu a necessidade de criar uma
norma portuguesa que definisse e regulamentasse o tratamento fitossanitário adequado. O tratamento fitossanitário adoptado
na Norma NP 4487 (de 2009) é válido para
a eliminação do insecto vector. Esta tem como norma de referência principal a norma da
FAO – ISPM n.º15. As exigências fitossanitárias
constantes na ISPM15 indicam que o material
de embalagem de madeira não processada
utilizada no suporte, protecção ou transporte de mercadorias (paletes, paletes-caixa, caixas, caixotes, engradados, barricas, estrados
para carga, incluindo material de embalagem
reciclado, re-manufacturado ou reparado),
tem que cumprir os seguintes requisitos:
- Ter sofrido um dos tratamentos prévios: tratamento por calor (HT) ou fumigação com
brometo de metilo (MB) - este último foi proibido na UE desde Março de 2010 por ser considerado um GEE;
- Estar marcado com a marca prevista. Esta
deverá ser colocada em cada unidade de

embalagem, e tem que ser permanente, legível e colocada em local visível.
De acordo com a Decisão n.º2009/420/CE,
de 28 de Maio, todo o material de embalagens de madeira de coníferas, não processada, proveniente de outros Estados-membros,
que não se encontre tratado e marcado, só
poderá voltar a ser exportado após esse procedimento técnico por empresas registadas
oficialmente.

EMBALAGENS DE MADEIRA
SÃO HIGIÉNICAS
Existe a ideia generalizada de que as embalagens de plástico são mais higiénicas do que
as de madeira. O estudo de Abrantes (2008)
conclui que a possibilidade de contaminação
e desenvolvimento microbiano nos materiais
utilizados nas embalagens se deve à falta de
higienização dos mesmo, pelo que é essencial a limpeza e desinfecção das caixas que se
destinam a acondicionar os produtos hortofrutícolas. Assim, não há diferenças entre os
dois produtos.
Ao contrário da maioria dos Estados-Membros, Portugal, Irlanda e a Grécia apenas são
obrigados a cumprir os objectivos relativos à
reciclagem e valorização energética, estabelecidos no Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de
Maio, a partir de 31 de Dezembro de 2011. Tal
deve-se ao baixo nível de consumo de embalagens. Para os restantes países da UE, o
prazo terminou em 31 de Dezembro de 2008.
Mediante dados oficiais da Comissão Europeia (Eurostat, 2010), verificou-se uma evolução positiva dos resíduos de embalagens de
madeira gerados. Quanto ao total reciclado,
este cresceu até 2006, tendo caído ligeiramente em 2007.
Entre as conclusões do estudo de Inês Marques Fialho surge a evolução positiva, nomeadamente no âmbito do SIGRE. “No
futuro, poder-se-á apostar na consciencialização das entidades envolvidas neste sector (produtores, utilizadores e recicladores)
para a importância da divulgação dos seus
dados anualmente, podendo contribuir para
estudos deste âmbito, permitindo optimizar
operações de gestão”, sugere, acrescentando que poderá ser “criada uma base de dados específica de embalagens e resíduos de
embalagens de madeira, cujo preenchimento fosse de carácter obrigatório por parte
das entidades envolvidas”.
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Consumo
energético
cresceu
322%

Em 2008, o saldo
liquido da factura
energética nacional
atingiu o valor
de 8219 milhões de
euros. Em 1998, não
ultrapassava 1464
milhões. O acréscimo
veriﬁcado em dez
anos atingiu 322 por
cento e deveu-se ao
enorme incremento
da factura relativa a
combustíveis fósseis,
como o petróleo
e o gás natural, cuja
importação a actual
política energética
não conseguiu
reduzir. Um
Manifesto da Energia
e um estudo do
Banco BPI sugerem
a não realização
de projectos eólicos
e fotovoltaicos.
Os proﬁssionais
do sector contestam
o documento.

Os consumidores industriais portugueses
pagam um preço base de 8,04 euros por 100
kWh, sem impostos, um valor que se enquadra na média europeia, mas cuja escalada de
preços preocupa os empresários dos diversos sectores. Após a cessação das tarifas reguladas para a MAT, AT, MT (muito alta, alta e
média tensão) e BTE (baixa tensão especial),
em Janeiro deste ano os agentes económicos viram-se confrontados com aumentos
brutais do preço da electricidade. Recorde-se que já em Julho de 2010, tinha sido
anunciado o fim das tarifas reguladas do gás
natural para consumos superiores a 10.000

m3/ano. A nível do consumo doméstico, a
factura subiu em média 1,5 euros por mês,
o que corresponde a 3,8 por cento, este ano.
Para aqueles que são considerados “economicamente vulneráveis”, o aumento deverá
rondar o um por cento.
Mais de 50 empresários, engenheiros, economistas e peritos, subscreveram uma versão actualizada do Manifesto da Energia,
um ano após terem entregue o documento,
no qual pedem a revisão dos custos reais e
dos custos escondidos da política energética em curso. O documento foi assinado por
especialistas em energia nuclear como Pedro Sampaio Nunes e Clemente Pedro Nunes, pelos economistas João Duque e Luís
Campos e Cunha, e pelos empresários Pedro
Ferraz da Costa e Patrick Monteiro de Barros.
Os subscritores consideram que “quando os
factores de produção crescem mais do que o
consumo, algo de errado se passa”. Em Portugal regista-se “1,7 por cento de crescimento
médio anual de consumo de electricidade”,
“20 por cento de crescimento médio da Produção em Regime Especial” (cogeração e eólicas) e “2,7 por cento de crescimento médio
de potência térmica ordinária”. “A potência
instalada [está] a crescer muito mais em Portugal do que a ponta de consumo e do que
a potência média (correspondente ao consumo anual)”, indicam.

Os subscritores do Manifesto consideram
que é “preciso rever os custos reais e as parcelas de custo escondidas da política energética que tem sido seguida (défice tarifário
e subsídio fiscal)”. Por outro lado, sugerem a
avaliação da “criação de emprego realmente sustentável e do que as exportações da
energia podem efectivamente promover”. O
Manifesto explica que se “impõe a paragem
imediata do apoio concedido através de tarifas garantidas (feed-in tarifs), para os novos
projectos nas formas de geração já maduras
tecnologicamente, passando esses novos
projectos a assumirem os preços e os riscos
de mercado”. O documento sustenta que
qualquer “apoio ao desenvolvimento de novas tecnologias energéticas e aos seus projectos de demonstração e protótipos devem
passar a ser feito pelos instrumentos das Políticas Industrial e de I&DT e não mais através
das tarifas garantidas”. Os signatários acredi-

“No Manifesto da Energia é defendida a não
realização de novos projectos eólicos e fotovoltaicos
em Portugal, conforme previsto no Plano Nacional
de Acção para as energias renováveis até 2020”
tam que todas as premissas do documento
“foram comprovadas e quantificadas”. Em
causa, dizem, está um “recente estudo promovido pelo Banco BPI” - no qual se propunha um abrandar do investimento no sector
-, uma tomada de posição pública promovida pela DECO, mediante uma petição que
reuniu mais de 170 mil assinaturas, e os comentários do Conselho Tarifário da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos)
sobre a insustentabilidade do sistema corrente.
A actual política energética tem vindo a ser
dominada por decisões que se baseiam na
promoção sistemática de formas de energia
“politicamente correctas”, como a eólica e a
fotovoltaica, mas que sobrevivem devido a
imposições de carácter administrativo que
garantem a venda de toda a produção à rede
eléctrica a preços injustificadamente elevados. A natureza intermitente e incontrolável
destas duas energias torna-as incapazes de
satisfazer, não só a totalidade do consumo,
como a potência necessária em determinadas horas do dia e épocas do ano, o que
exige que se continue a dispor de centros
produtores controláveis de substituição e a
recorrer com frequência a importações de
Espanha. Os especialistas consideram ainda

que a subsidiação concedida aos produtores
da energia eólica e fotovoltaica é excessiva
e tem contribuído para agravar de forma injustificada os preços da energia eléctrica ao
consumidor final.
O Governo assumiu que seria possível conseguir uma substituição progressiva e eficaz
das fontes térmicas tradicionais (petróleo,
carvão e gás) pelas fontes renováveis (hídrica, eólica, solar e outras). Porém, apesar do
esforço observado nas tentativas de diversificação, os resultados foram vincadamente negativos e darão origem a um enorme
aumento dos preços da electricidade para as
famílias e as empresas.

Manifesto da Energia
Em Abril de 2010, foi publicado um Manifesto para solicitar a avaliação da política energética nacional, com a finalidade de analisar
todas as alternativas energéticas e reduzir os
seus custos para uma redução do défice da
balança comercial. As afirmações do documento foram comprovadas e quantificadas
por um estudo promovido pelo Banco BPI e
pela tomada de posição pública promovida
pela DECO.
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A proposta da ERSE para este ano recebeu
do Conselho Tarifário comentários sobre a
insustentabilidade do sistema actual. Há ainda que acrescentar as disposições constantes no Memorando de Acordo assinado com
a “Troika UE-BCE-FMI”, a 3 de Maio. O Manifesto salienta que a potência instalada cresce muito mais do que a ponta de consumo
e do que a potência média (correspondente
ao consumo anual).
O documento alerta para a criação de grandes custos fixos ociosos nas eólicas (que
trabalham em média 25 por cento do ano)
e para a redução de importação de carvão
por via da produção eólica que tem de ser
comparada com os encargos financeiros adicionais do triplo investimento. “Não há assim
poupança bruta mas apenas a substituição
de umas importações por outras”, lê-se no
Manifesto. “O objectivo do mercado é assegurar que as necessidades sejam satisfeitas
com a maior eficiência possível, estimulando
através da pressão competitiva, a capacidade
de gestão e de inovação, na procura de soluções melhores com um consumo de recursos optimizado”, acrescenta o documento.
Os subscritores do Manifesto da Energia
querem a paragem imediata do apoio concedido através de tarifas garantidas (feed-in
tarifs), para os novos projectos nas formas
de geração já maduras tecnologicamente.
Os responsáveis pretendem que os novos
projectos assumam os preços e os riscos de
mercado, pois acreditam que as energias renováveis eléctricas não reduzem a dependência do petróleo importado.

Associação Portuguesa
da Indústria Solar
contesta estudo
Opinião diferente tem a Apisolar. A Associação Portuguesa da Indústria Solar contestou
o estudo do banco BPI que sugere o corte
de investimento nas eólicas e energia solar.
“É revelador de uma lamentável visão imediatista”, indica a entidade, realçando que o
relatório está “repleto de erros e omissões”
e é “pouco rigoroso”. No estudo, corroborado pelo Manifesto da Energia, é defendida a
não realização de novos projectos eólicos e
fotovoltaicos em Portugal, conforme previs-

“Os custos de investimento da tecnologia
[fotovoltaica] são 25 por cento inferiores
aos mencionados, as tarifas consideradas
estão inﬂacionadas e no seu período de
aplicação a estimativa de evolução das
tarifas está errada”, contrapõe a Apisolar

to no Plano Nacional de Acção para as energias renováveis até 2020. De acordo com o
BPI, a opção iria traduzir-se numa poupança de 10,9 mil milhões de euros. “Os custos
de investimento da tecnologia [fotovoltaica]
são hoje 25 por cento inferiores aos mencionados, as tarifas consideradas estão inflacionadas no seu valor e no seu período de
aplicação, a estimativa de evolução das tarifas está errada”, contrapõe a associação.

“Como é possível sugerir que se desinvista
numa área tecnológica de elevado potencial
futuro, sabendo-se que o preço da energia
para a indústria não incorpora o chamado
“sobrecusto das renováveis”, que aproveita
os nossos recursos naturais e que é hoje criadora de empregos e geradora de fortes receitas em sede de IVA e IRC para o Estado?”,
interroga a Apisolar. A Associação Portuguesa das Energias Renováveis também já criticou o estudo.

Custo com energia condiciona crescimento
A energia encontra-se na base do desenvolvimento económico. A nível nacional, em
virtude da degradação da situação económica, a política energética carece de uma
profunda revisão, pois os custos associados
à energia podem ter reflexos extremamente
negativos nas condições de vida da população e na actividade das empresas. Aliás, estas últimas necessitam de dispor de energia
a preços internacionalmente competitivos
para se afirmarem no plano internacional. Os
efeitos da actual política energética, designadamente no sector da electricidade, são
particularmente graves, pois perdurarão negativamente mesmo que sejam eliminados
os outros factores de atraso económico.
Baseando-se em estatísticas do Eurostat, as
entidades e empresas com responsabilidade
neste sector alegam que os preços da electricidade em Portugal, tanto para o consumidor
doméstico como industrial, são mais baixos
que os praticados em Espanha. Contudo, e
de acordo com Baptista Pereira, membro do
Conselho Director da Solvay Portugal e coordenador do GT da Associação Portuguesa dos Industriais Grandes Consumidores de
Energia Eléctrica, os preços para “o sector in-

O que é a ERSE?
A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos é responsável pela regulação dos sectores
do gás natural e da electricidade, abrangendo o continente e as ilhas. Apresenta, entre outras,
as seguintes atribuições:
• Proteger os direitos e interesses dos consumidores em relação a preços, serviços
e qualidade de serviço;
• Implementar a liberalização do sector eléctrico, preparar a liberalização do sector do gás natural
e fomentar a concorrência de modo a melhorar a eﬁciência das actividades sujeitas à sua regulação;
• Assegurar a objectividade das regras de regulação e a transparência das relações comerciais entre
operadores e entre estes e os consumidores;
• Promover a informação e o esclarecimento dos consumidores de energia, em coordenação
com as entidades competentes;
• Arbitrar e resolver os litígios que surjam no âmbito da electricidade, do petróleo e do gás natural,
nos termos deﬁnidos na lei.

dustrial, em que já não existem tarifas reguladas de venda ao cliente final na generalidade
dos países europeus, a comparação dos preços finais realmente pagos é extremamente
difícil, visto basear-se em tarifas de referência
fornecidas pelos comercializadores aos reguladores desses países”. O responsável alerta que as estatísticas do Eurostat comparam
preços por gama de consumo, que são bastante inferiores aos grandes consumidores
de energia eléctrica.

electricidade na Europa. Segundo a agência
Bloomberg, os contratos para o próximo trimestre na nação germânica (o maior mercado de electricidade do Velho Continente)
estão no valor mais alto desde Novembro
de 2008, tendo disparado 16 por cento para
62,75 euros por MW/ h. Em França, o segundo maior mercado europeu, o valor de compra da electricidade sofreu um aumento de
14 por cento para 61,75 euros por MW/ h. Na
Suécia, Dinamarca e Finlândia, o preço subiu
para 58,45 euros por MW/h.

Baptista Pereira explica que “face à perda de
competitividade de que alguns sectores industriais já sofrem, devido ao diferencial de
preço da electricidade entre Portugal e Espanha, é necessário o máximo cuidado nas alterações previstas à actual legislação”. “A sua
aplicação pela ERSE não terá depois quaisquer preocupações de política económica,
não respeitando mesmo o DL nº165/2008,
de 21/08, que pretende promover a estabilidade tarifária e que teria talvez de ser melhor
adaptado à situação actual”, concluiu.

Portugal continua a deter a quarta energia
mais cara da União Europeia, ao nível dos
consumidores domésticos. Um estudo do
Eurostat, que se baseou nos preços de Julho
do ano passado, o preço base da electricidade, sem impostos, era de 13,40 euros por cada 100 kWh, valor que é apenas ultrapassado
pela Itália, Dinamarca e Luxemburgo. A nível industrial está a meio da tabela europeia,
próximo da média comunitária, com dez países a registarem valores mais altos. O preço
base da energia para este sector, a nível da
Europa, é de 8,06 euros por 100 kWh.

Preço da electricidade
sobe na Europa
A decisão da Alemanha de suspender os sete reactores nucleares mais antigos do país está a provocar a escalada dos preços da

“Portugal continua
a deter a quarta
energia mais cara
da União Europeia”
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ESPECIAL BIOMASSA

Desígnio Nacional
Florestas limpas, menor propagação de incêndios e maior controlo do nemátodo da
Madeira de Pinho são as principais mais-valias da aposta na produção de energia a partir
de biomassa. A sua disponibilidade resulta do aproveitamento de sobrantes da exploração
ﬂorestal. Responsável pela criação de emprego e pela dinamização da economia local
e regional, os responsáveis por esta ﬁleira dividem-se quanto aos produtos que são
considerados biomassa.
Alexandra Rolin, administradora do Centro de Competência Industrial, empresa na área da
engenharia de equipamentos pesados para a indústria da madeira e energia, considera que
as soluções apresentadas pelas centrais de biomassa têm que ser adequadas à realidade
nacional. A responsável aponta o exemplo italiano que apoia economicamente as centrais até
1 Mw de capacidade, desde que se prove que a biomassa utilizada provém de um raio máximo
de 40 quilómetros da central.

OBJECTIVOS:
• Diminuir a dependência energética produzindo localmente através
de um resíduo natural nacional que é a biomassa
• Reduzir a propagação dos fogos ﬂorestais em 30 a 40 por cento
• Contribuir para o controlo da praga do nemátodo

Qual é a análise que faz às actuais centrais de biomassa do país?
Os concursos que foram realizados nos
últimos anos não distinguem as instalações dedicadas das instalações em cogeração. Uma instalação dedicada é aquela
que queima ou devia queimar desperdícios ﬂorestais e que apenas produz
electricidade, sendo os ﬂuidos que transportam o calor secundário refrigerados e
reutilizados. Entende-se por produção de
electricidade em cogeração quando o ﬂuído que transporta o calor secundário é
utilizado em consumidores industriais ou
domésticos, fazendo-se dessa forma a sua
refrigeração. Após esse processo retorna
à caldeira. Das centrais que foram a concurso, apenas duas se construíram em termos independentes. Uma, que é dedicada
- de 10 Mw, e outra em cogeração - de 3
Mw - que foi construída em conjunção
com uma grande serração portuguesa
produtora de paletes e que por se aproveitarem dos produtos numa óptica de ﬁleira
queima de facto exclusivamente resíduos
ﬂorestais aos quais não se pode acrescentar mais valor – a verdadeira biomassa.
Neste último caso, considero que se esteja de facto a consumir biomassa, porque
sendo uma empresa que tem uma transformação em cadeia ela mesmo se obriga
a utilizar todos os produtos, queimando

só aquilo que se insere na minha deﬁnição de biomassa. Como a produção simples de electricidade (produção dedicada)
se veriﬁca, em qualquer cálculo económico inviável, tal implicou que o Governo
apoiasse estas instalações, como fez nas
eólicas, ou seja, criando um subsídio para
o Mw entregue à rede. Subsídio esse que
está incluído nos preços da energia pagos
pelo consumidor, senão directamente, indirectamente, através dos seus impostos.
Considera a capacidade instalada em
Portugal apropriada e adequada?
Face à minha experiência no mundo industrial de transformação da madeira,
ﬁca-me a sensação de que as soluções
providas até ao momento pedem adequação. Temos, a meu ver, vindo a tentar repetir numa lógica dedicada as situações
que se utilizam nas papeleiras, nas fábricas de celulose e nos aglomerados, esque-

‘Em Portugal, quando não
há biomassa, queimamse pinheiro, ou seja
madeira que faz falta
às serrações e
aglomerados’

cendo-se que neste caso estas instalações
trabalham de facto em cogeração, o que é
de louvar e ressalvar. Por esse facto conseguem ser económicas. Excluindo esta realidade, torna-se prioritário eliminar
rapidamente frases como ‘isto não pode
parar!’, proferidas muitas vezes pelos engenheiros que coordenam centrais de produção de energia de biomassa e que cujas
acções justiﬁcativas assentam numa base
puramente económica. Por ter a perfeita
consciência de que este é um processo que
não pode parar, uma vez que, por um lado,
a logística relativa à recolha da biomassa
é insuﬁciente e, por outro, ela mesma também não é muitas vezes economicamente
viável. Quando não há biomassa disponível em Portugal queima-se pinheiros. Ora,
esta é uma situação que deve ser solucionada com urgência, pois falamos de uma
matéria-prima, à qual se pode acrescentar
maior valor, fundamental e necessária às
nossas serrações e fábricas de aglomerados, que deve ser aproveitada em utilizações mais nobres do que a simples
queima. Por outro lado, a biomassa que
não chega às centrais por motivos de logística acaba por arder nas ﬂorestas, proporcionando dessa forma a propagação
dos incêndios ou de forma mais simplista
pode-se aﬁrmar que é mais
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a biomassa que arde na ﬂoresta do que
aquela que arde nas grelhas das caldeiras.
Qual a solução que aponta para este
problema?
De acordo com a experiência que recolhi
em Itália, é minha convicção que se deveria aplicar em Portugal o mesmo género de legislação vigente neste país e que
diz respeito, sobretudo, ao processo de
ﬁnanciamento da energia produzida em
centrais. Em resumo, o Governo italiano
investe uma percentagem das poupanças,
proveniente do combate a incêndios, em
todas as suas centrais até 1 Mw de capacidade, que trabalhem em cogeração. O
apoio ao Mw produzido varia entre os 30
e os 35 euros, desde que se prove que a
biomassa utilizada é originária de um raio
máximo de 40 quilómetros da central.
Mas que tipo de instalações são essas
de 1 MW? Não são muito pequenas?
Não se esqueça que 1 Mw já é suﬁcientemente importante, pois raras são as serrações em Portugal que gastam mais de
0,75 Mw. Portanto, não podemos de maneira nenhuma aﬁrmar que 1 Mw é uma
pequena produção. Agora o que podemos
aferir é que em Portugal se acha que só
se é economicamente viável a partir de
economias de escala e, por isso mesmo,

Tome nota
Se está interessado em aprofundar este tema não pode deixar de consultar o mais
recente Estudo do Modelo de uma Instalação de Produção de Energia Eléctrica a
partir de Biomassa com uma Potência de 1 Mw e em Co-geração, com a utilização
do calor remanescente no processo de secagem da madeira. Deixamos-lhe um
breve resumo, que será disponibilizado em breve pela Aimmp.
ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS
As indústrias energéticas constituem actualmente uma ameaça para a Floresta de
Pinho, colocando em risco as empresas do Sector da Fileira de Madeira. A Floresta de
Pinho portuguesa está sujeita a um conjunto de ameaças cíclicas: os fogos, o nemátodo
e outras pragas, a deficiente gestão florestal, a ausência de cadastro, entre outras.
Mais recentemente, verifica-se uma nova ameaça: um novo mercado a actuar sobre a
Floresta. E esta alteração decorre sobretudo do facto de tradicionalmente concorrerem
na floresta as actividades clássicas, sendo as mais representativas as serrações, os
aglomerados, a pasta e o papel, sendo que mais recentemente, juntaram-se às já
existentes as indústrias energéticas, biomassa e pelletes. O recente “Estudo Estratégico
para a Reestruturação e Modernização da Indústria de Primeira Transformação de
Madeira em Portugal”, ou como é mais conhecido, o “Estudo das Serrações”, realizado
pela AIMMP,
P e que teve como principais objectivos:
• Efectuar um Diagnóstico detalhado das Indústrias de Primeira Transformação
• Apoiar a realização de um levantamento de consumos previsionais de madeira a longo
prazo (20 anos)
• Definir as Bases Estratégicas para a Reestruturação e Modernização do Sector
permitiu uma reflexão muito profunda sobre a questão da principal matéria-prima,
madeira de pinho, suas características e disponibilidade, a definição dos consumos
previsionais para os próximos anos, a constatação de que, se nada for feito, não vai
existir madeira que permita um crescimento sustentado da indústria e a demonstração
de que uma floresta de pinho convenientemente gerida e melhorada poderá suprir as
necessidades de matéria-prima das indústrias tradicionais e dos novos players, desde
que todos aproveitem as necessárias sinergias e que trabalhem em coabitação e com
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responsabilidade social, cabendo ao Estado a regulamentação
básica e sobretudo a vigilância na aplicação das Leis da República.
Este Estudo apresenta um conjunto de recomendações à
Produção, à Indústria, ao Movimento Associativo, à Comunicação
Social e à Sociedade Civil, e ao Governo, destacando-se as que são
feitas às Indústrias Energéticas:
“…. Deverão sobretudo através da Responsabilidade Social
utilizarem as matérias-primas que estiverem na lógica da sua
própria implementação, ou seja, não concorrer com a serração
em madeira de diâmetros médios e altos…”
e dentro das recomendações ao Governo, nomeadamente aos
Ministérios da Economia e Agricultura:

‘É prioritário fazer a
distribuição das potências
pelo país, utilizando a própria
lei italiana como
referência, ou seja, centrais
de 1 Mw construídas em
colaboração com indústrias
utilizadoras de calor
e/ou com as autarquias,
sempre em cogeração’

“… uma atenção muito especial e um trabalho integrado na
área do plano energético nacional”.
Constata-se que a produção dedicada de biomassa em
centrais de 4 ou mais Mw, sem aproveitamento do calor
remanescente, não é economicamente viável.
Pretende-se estudar a viabilidade da implantação em Portugal
de centrais de biomassa de 1 Mw, preferencialmente em zonas
próximas de unidades de serração de madeira. Estas centrais
produtoras de energia eléctrica a partir de biomassa apresentam
a grande vantagem de se utilizar o calor remanescente, por
exemplo, para a secagem da madeira ou para outros processos
que necessitem desse calor.
A cogeração é definida como um processo de produção e
utilização combinada de calor e electricidade, proporcionando o
aproveitamento de mais de 70% da energia térmica proveniente
dos combustíveis utilizados nesse processo.
A cogeração responde também, de forma eficaz, a preocupações
de natureza ambiental: ao fornecer a mesma energia final com um
menor consumo de energia primária, reduz significativamente as
emissões para o ambiente. A co-geração assume assim um papel
importante na redução das emissões de CO2 para a atmosfera.
Ao considerarmos a biomassa florestal, estamos a falar em
limpeza de matas e florestas a qual contribui para o melhor
desenvolvimento das árvores, nomeadamente em qualidade,
de,
quando feita de acordo com os princípios culturais, próprio
os de
cada espécie. Para evitar utilizações danosas, devem ser criaadas
comissões de acompanhamento que garantam a logística de
d
abastecimento das centrais a partir de matos e resíduos de
exploração. Pretende-se também estudar a possibilidade de se
fazer o que em Itália já se está a fazer em termos de po
olítica
energética: aumento do pagamento em 40 a 60 euros//Mw
para as instalações que utilizem biomassa proveniente
e de
distâncias inferiores a 60 quilómetros.

se fala em 10, 15, 20, 25 ou mais Mw. Isso seria verdade se a questão se colocasse
pura e simplesmente ao nível da economia de produção, mas o problema está,
sobretudo, na recolha da biomassa. Ora,
se tivermos seis centrais com estas capacidades – 10 a 25 (e não nos podemos esquecer que para produzir 1 Mw eléctrico
são necessárias 2 a 2,5 toneladas biomassa/hora) - não é possível fazer com que a
biomassa, que está a 150/200 quilómetros
de distância, transite de forma viável para
alimentar na totalidade essas instalações.
Assim, como elas não podem parar, vão
queimar produtos lenhosos aos quais se
podem acrescentar mais valor. Razão pela
qual, é prioritário fazer a distribuição destas potências pelo país inteiro, utilizando
a própria lei italiana como referência, ou
seja, centrais de 1 Mw construídas em colaboração com indústrias utilizadoras de
calor e/ou com as autarquias, sempre em
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cogeração. Não podemos, por exemplo,
esquecer que quando se construíram as
eólicas demorou muito tempo até que um
gerador (vulgo moinho) atingisse 1 Mw/
hora. Hoje já atingem mais de 3 Mw/hora.
Pergunto: quanto é que custa uma central
eólica para produzir 1 Mw? Bastante mais
caro do que o investimento para produzir
1 Mw a partir de biomassa. Claro, que na
central eólica a matéria-prima é gratuita.
No entanto, a amortização é muito elevada e pesa no custo de produção. Outro
aspecto grave em todo este processo da
energia eólica é o facto desta não ser contínua, pois só funciona quando há vento e
por isso obriga a outros investimentos na
área do armazenamento hídrico. No nosso caso, referindo-me às instalações de
1 Mw que utilizam calor secundário, podemos funcionar continuamente e, mais
importante que tudo, cumprir o desidério de utilizar na realidade a biomassa
através de uma política de proximidade.
Desta forma, conseguimos deixar os pinhais e as matas limpas para que, quando chegar o período dos incêndios, nos
anos em que as condições atmosféricas
são mais agressivas, estes não existam. E
será exactamente com o dinheiro que se
poupa neste combate que se poderão ﬁnanciar os subsídios de 35 euros por Mw
produzido, uma vez que se deixa de gastar

no aparelho dos incêndios, já que em nenhuma circunstância o consumidor pode
ser penalizado com esta situação. Assim,
conseguimos resolver três problemas – o
da limpeza das ﬂorestas, o dos fogos e o
da remoção dos sobrantes, melhorando
dessa forma o controlo da propagação do
nemátodo.

‘As instalações de 1 Mw
que utilizam calor
secundário podem ajudar
o país a cumprir o desidério
de utilizar na realidade
a biomassa para uma
política de proximidade’
E em relação ao nemátodo?
Uma questão importante no que concerne aos abates para contenção do nemátodo, sejam eles cirúrgicos – árvore a árvore
– ou rasos, prende-se com o facto dos sobrantes abatidos (ramagens, troncos, ramos, etc) ﬁcarem na ﬂoresta, constituindo
eles mesmos ninhos de nemátodo e de
insecto-vector. Tive recentemente uma
experiência que exempliﬁca a diﬁculdade de todo este processo: telefonou-me
um autarca, com muitos sobrantes na ﬂoresta sob sua tutela, aﬁrmando a inten-

cionalidade de os recolher, tendo apenas
perguntado para onde tinha de os levar.
Quando soube que os tinha de fazer viajar
200 quilómetros até à central de biomassa mais próxima desistiu. Esta é uma das
razões pelas quais defendo que tirar todo
este material da ﬂoresta não só afasta os
incêndios, como também ajuda a retirar
todos os sobrantes e a limpá-la melhor,
tornando-a ecologicamente mais pura e
mais avessa ao contágio do nemátodo.
Em termos económicos, qual o principal motivo que aponta para a construção de instalações de 1 Mw?
Há, obviamente, uma outra razão muito forte para acrescentar em defesa das
instalações de 1 Mw. Com cerca de 20
anos de experiência, mas há três anos a
trabalhar em força no mercado, tive conhecimento de um novo sistema que se
chama ORC – Ciclo Orgânico de Rankine. Um sistema que se distingue dos outros por trabalhar com ﬂuído orgânico ao
invés de vapor de água. Daí advêm problemas na área da manutenção das caldeiras de alta pressão sobretudo ao nível
da corrosão. No sistema ORC utiliza-se
óleo diatérmico, um ﬂuído orgânico com
22 vezes mais massa molecular do que a
água. Com este tipo de óleo não se dá o
problema da corrosão porque ele mes-

SABIA QUE…
Biomassa florestal para a produção
de energia é o produto ao qual não
se pode acrescentar mais valor
do que o equivalente energético

mo é lubriﬁcante e como é evaporado a
baixa temperatura é possível mantê-lo
sempre a baixa pressão. Nesse sentido, o
óleo sem perdas transita e faz com que
as turbinas girem cerca de 20 vezes mais
devagar que as de vapor de água a alta
pressão, uma vez que ele tem cerca de
22 vezes mais peso molecular. Este facto
faz com que a instalação seja mais barata
e possa custar até 3,5 milhões de euros,
com a vantagem de que não tem corrosão porque o ﬂuído é ele mesmo anti-corrosão por ser óleo diatérmico ou também
denominado termoóleo em Portugal.
Acresce o facto desta ser uma turbina
de grande duração, uma vez que gira de
forma 20 vezes mais lenta do que as outras de vapor a alta pressão. Por ser uma
instalação que funciona a baixa pressão
tão-pouco necessita do famoso ‘fogueiro’, muitas vezes considerado uma ‘dor
de cabeça’ em qualquer fábrica. De facto,
numa visita que ﬁz recentemente a uma
das instalações citadas, em Itália, propriedade de uma autarquia, veriﬁquei
que as mesmas funcionavam sem qualquer tipo de intervenção.

Porque é que no seu entender o sistema
ORC é o melhor?
Até 3 Mw/hora é o melhor porque retiramos 70 a 80 por cento para usos térmicos
e temos perdas mínimas, sendo que a produção em relação à matéria-prima é de 24
por cento, ou seja, o poder calórico da matéria-prima vai dar um rendimento eléctrico de 24 por cento. Facto que considero
muito bom porque em geral o rendimento da queima é mais baixo.

Como julga ser possível avançar para
todo este processo em Portugal?
Através de uma grande campanha de esclarecimento com o Governo, a indústria e
as autarquias. Esta campanha, prevê com
a apresentação de uma maqueta, transmitir a ideia mais aproximada e realista do
modelo, junto das Autarquias, empresa e
associações. Desta forma, todos em conjunto, encontramos uma solução junto da
Direcção-Geral da Energia e Geologia, de
forma a que esta conceda em quantidade
adequada licenciamentos na área do 1 Mw
e que permita a criação de uma legislação
igual à italiana. O caso de sucesso deles
pode e deve ser copiado por nós.

‘O novo sistema ORC – Ciclo Orgânico de Rankine –
distingue-se por trabalhar com ﬂuído orgânico,
o que ajuda a eliminar os problemas ao nível
da manutenção das caldeiras de alta pressão por
inexistência de corrosão, com a vantagem de se incluir
uma turbina com longo período de vida e baixíssima
manutenção, uma vez que trabalha a menos de metade
das rotações de uma turbina a vapor. Esta instalação
pode custar até 3,5 milhões de euros, com a vantagem
de se tratar de uma turbina com uma grande durabilidade’
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ENERGIA
ELÉCTRICA
E TÉRMICA
A PARTIR
DE RESÍDUOS
DE MADEIRA

A Turboden é uma empresa da Pratt &
Whitney Power Systems, líder italiana na
concepção, fabrico e operação de turbogeradores, que trabalham de acordo com
o Ciclo Orgânico de Rankine (ORC), os
quais podem produzir energia eléctrica e
térmica a partir de fontes renováveis, incluindo biomassa, geotermia, energia solar e calor residual.
Fundada em 1980, pelo Engº Mario Gaia,
antigo professor da Universidade Politécnica de Milão, a Turboden é actualmente considerada uma das maiores
especialistas em tecnologia ORC, tendo

fornecido mais de 200 centrais em cerca
de 20 países - 180 das quais em aplicações com biomassa. A empresa tem uma
oferta que inclui dimensões standard
- desde 200 KWe até 3 MWe (unidades
standard) - e projectos especiais feitos à
medida para o cliente até 15 MWe (unidades especiais).
Em 2009, a empresa tornou-se parte da
Pratt & Whitney (UTC Corp.), um líder
mundial no desenvolvimento, produção
e operação de turbinas de gás aeroderivativas, sistemas de impulsão aeroespacial e turbinas de gás do tipo industrial.

A tecnologia ORC fornecida pela Turboden é aplicada na produção de energia eléctrica, em cogeração e trigeração,
utilizando fontes renováveis (biomassa,
geotermia, solar) e também através da
recuperação de calor de processos industriais e de motores alternativos e turbinas de gás. O sistema de energia ORC
funciona num processo em circuito fechado que usa calor a temperaturas relativamente baixas ou moderadas para
produzir electricidade. Estes sistemas
ORC funcionam por meio de um processo evaporativo simples e são completamente estanques, o que signiﬁca
que virtualmente falando não produzem
quaisquer emissões.
O princípio da tecnologia ORC da Turboden é diferente da turbina de vapor
tradicional porque em vez de usar água
o sistema ORC vaporiza um ﬂuido orgânico, oferecendo maiores rendimentos
eléctricos (até 24%) e várias vantagens
mecânicas.

TECNOLOGIA

ORC
Organic Rankine
Cycle
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FLUÍDO ORGÂNICO
DE GRANDE MASSA
MOLECULAR
GRANDE CAUDAL
TURBINA COM MAIOR DIÂMETRO
SEM DESGASTE NAS
PÁS E PARTES
METÁLICAS

AS MAIORES VANTAGENS
OBTIDAS PELA TECNOLOGIA ORC
- Disponibilidade do ORC > 98%
- Alto rendimento do ciclo (até 24%)
- Rendimento muito elevado da turbina (até 90%)
- Baixo esforço mecânico da turbina devido à sua baixa velocidade periférica
- Vida longa da máquina (> 20 anos)
- Acoplamento directo ao gerador
- Operação silenciosa
- Manutenção mínima
- Operação completamente automática
a (24 horas/dia)
- Bom desempenho a cargas parciais
- O pessoal operador não necessita de qualiﬁcações ou conhecimentos especiais

90%

DE RENDIMENTO
INSTALADO DO ORC
PODEM SER
UTILIZADOS
NAS SEGUINTES
ACTIVIDADES
PARA APLICAÇÕES
COM BIOMASSA
- Empresas eléctricas com sistemas
de aquecimento municipal
(2000 a 20.000 habitantes)
- Serrações de média e grande
dimensão necessitando de calor
para secagem da madeira

A INSTALAÇÃO ORC PODE TRABALHAR
FACILMENTE COM DIFERENTES
ESPÉCIES
É
DE BIOMASSA

- Indústrias fabricantes de paletes
para maior secagem da serradura

- Biomassa ﬂorestal

- Fabricantes de painéis MDF/OSB

- Biomassa da agricultura
- Sub-produtos da industria de transformação da madeira
- Resíduos agrícolas (cortes de oliveiras, vide, casca de arroz, etc)

- Estufas
- Industrias agrícolas (vinho, óleos, arroz…)
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EXEMPLO DE UMA UNIDADE DE COGERAÇÃO
DE BIOMASSA EM APLICAÇÕES
POTÊNCIA ELÉCTRICA

AQUECIMENTO

SECAGEM

CALDEIRA
ALIMENTADA A BIOMASSA

(PODAS DE GALHOS, CASCA DE ARROZ, CAVACOS
DE MADEIRA, SERRADURA)

BAIXA TEMPERATURA DO ÓLEO TÉRMICO*

TRIGERAÇÃO

ALTA TEMPERATURA DO ÓLEO TÉRMICO*

DISSIPADOR
DE CALOR

*As unidades ORC da Turboden também podem ser alimentadas por vapor saturado ou água sobreaquecida

O SISTEMA TÍPICO INCLUI:
CALDEIRA TERMOFLUÍDO
(NÃO FORNECIDA PELA TURBODEN)
Óleo térmico quente é usado como meio
de transferência de calor, daí resultando
bastantes vantagens como sejam: baixa pressão na caldeira, grande inércia e
adaptabilidade simples a alterações de
cargas, controlo automático e seguro
da operação. O uso de uma caldeira termoﬂuído também permite operação automática sem necessitar de operadores
qualiﬁcados.
UNIDADE ORC DA TURBODEN
O turbogerador vai converter o calor disponível no óleo térmico em electricidade
e água quente. O calor de condensação do
turbogerador é usado para produzir água
quente desde 30º a 120 ºC, um nível de
temperatura adequado para aquecimento municipal, trigeração (aquecimento,
refrigeração e electricidade), secagem e
outras utilizações de baixa temperatura.

Com a tecnologia ORC, a Turboden contribui para o aumento geral efectivo do
rendimento energético, apoiando também a poupança e a eﬁciência energética
tal como foi estabelecido pelas linhasguia e protocolos internacionais e europeus em vigor.

Para mais informação,
por favor contacte:
Alessandro Guercio
[Director Comercial do Departamento
de Biomassa]
alessandro.guercio@turboden.it
+39 030 3552001
Turboden s.r.l. Via Cernaia, 10
Brescia – Italy
www.turboden.eu

