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1. PREÂMBULO 

 

O projeto “Promover a Internacionalização do Mobiliário Português – 

Portuguese Furniture” desenvolveu um conjunto de iniciativas devidamente 

estruturadas para reforçar a competitividade das PME, recorrendo à 

internacionalização da indústria de mobiliário, promovendo a imagem de marca 

“Portuguese Furniture” no exterior, enquanto país produtor competitivo ao nível 

de “design” inovador e elevada qualidade. Pretende posicionar o “Made In/By 

Portugal” num elevado nível em termos de negócios internacionais, 

promovendo o mobiliário português e alguns produtos portugueses 

complementares tais como, colchoaria, iluminação e decoração. 

 

Para além das Ações promocionais em diversos mercados, a realização do 

Portugal Home Week, iniciativa com o apoio Institucional da AICEP, posicionou 

o evento como um potencial marco de discussão da Fileira Casa a nível 

internacional, com o Home Life Style em foco no Home Summit, com alguns 

dos nomes mais consagrados a nível nacional e internacional, atraindo 

importantes jornalistas, editores, prescritores, decoradores, importadores e 

outros “opinion makers”.  

 

O projeto permitiu também a aquisição de uma base de dados nacional, da 

Indústria do Mobiliário com informação atualizada e a compra dois importantes 

estudos sobre o setor a nível mundial o “World Furniture Outlook 2020” e “E-

Commerce furniture Industry”, permitem prestar ao setor informação importante 

e estratégica. 

 

Como se poderá constatar pela análise do estudo de avaliação que se segue, 

realizado por uma entidade externa, o projeto alcançou todos os objetivos 

propostos e atingiu ou suplantou os indicadores de realização fixados em sede 

de candidatura. 
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Nesta altura de final de execução do programa, não poderia deixar de destacar 

o comportamento assinalável que a fileira tem vindo a ter ao longo dos últimos 

anos, nomeadamente ao nível das exportações, bem como de realçar o apoio 

que toda a equipa da AICEP e COMPETE 2020 disponibilizou à APIMA, nas 

diferentes fases de intervenção do projeto.   

 

Luís Almeida 

Gestor do Projeto 
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2. ENQUADRAMENTO DO PROJETO E DO ESTUDO DE 

AVALIAÇÃO  

 

Ao abrigo do Aviso de Abertura de Candidaturas n.º 04/SIAC/2017 – SISTEMA 

DE APOIO ÀS AÇÕES COLETIVAS - Internacionalização, a APIMA – Associação 

Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins apresentou ao Programa 

Operacional Competitividade e Internacionalização, em 13 de novembro de 2017, 

o projeto a que designou por “Promover a Internacionalização do Mobiliário 

Português - PORTUGUESE FURNITURE”, o qual apresentava como objetivo 

estratégico principal “o Projeto tem como objetivo estimular a internacionalização 

da indústria de mobiliário, promover além fronteiras a imagem de marca 

PORTUGUESE FURNITURE, enquanto país produtor competitivo ao nível do 

design inovador e da sua elevada qualidade. Posicionar o Made In/By Portugal ao 

alto nível Premium.”, no entanto, devido à estreita colaboração com a AICEP e as 

Associações da Fileira, fomos durante o projeto deixando para segundo plano a 

marca Portuguese Furniture e colocamos o foco principal na marca Made in 

Portugal Naturally, alinhando a estratégia com a Fileira Casa. 

 

O projeto propunha-se também colaborar para desempenhar um importante 

papel na entrada e promoção em nichos e mercados de elevado potencial, 

como é o caso do mercado de contract na Grécia (Atenas) (esta ação substituiu 

o Canadá inicialmente previsto no projeto), França (Paris), Itália (Milão) e 

Estados Unidos (New York), Emirados Árabes Unidos (Dubai e Abu Dhabi) 

(aproveitando a visita à Design Downtown Dubai, mas sem custos imputados a 

este projeto), Singapura, Seul (Coreia do Sul) e Tóquio (Japão), onde se 

realizaram ações de promoção, visitas e missões de avaliação e 

desenvolvimento de plano estratégico de internacionalização da fileira. 

 

Por fim, a APIMA pretendia criar em parceria com a AICEP e as associações da 

Fileira Casa, um evento Internacional em Portugal, que se posicionasse como 

um dos principais pontos de discussão do Home Life Style, atraindo os 

principais players internacionais. 
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O Portugal Home Week, englobou várias ações previstas no projeto, como a 

missão inversa que permitiu trazer ao evento, centena e meia de opinion 

makers internacionais, de diferentes áreas: editores, jornalistas, importadores, 

decoradores, estilistas, designers, entre outros, de mais de três dezenas de 

países da Nova Zelândia, China, Singapura, Brasil, Africa do Sul, Rússia, EUA, 

EAU, UK, Alemanha, França, Polonia, entre outros dos diversos continentes: 

América, Africa, Asia, Europa e Oceânia, representados por diversos países. O 

HOME SUMMIT, na sua primeira edição, teve alguns dos mais importantes 

Designers Internacionais, como Karim Rashid, Pete Ketcher, Javier Gomez, 

assim como alguns dos mais reputados designers e decoradores nacionais, 

como Toni Grilo, Nini Andrade, entre muitos outros, que permitiram que o 

evento se salda num enorme sucesso, lançando as bases para um futuro de 

enorme relevância para a Fileira Casa. 

 

No dia 22 de junho de 2018, a APIMA foi notificada da Proposta de Decisão de 

Aprovação do projeto, tomada pela Comissão Diretiva do Programa Operacional 

Competitividade e Internacionalização um dia antes – 21 de junho de 2018. Não 

tendo sido apresentadas Alegações Contrárias por parte do promotor, a Decisão 

final de Aprovação do projeto foi proferida pelo Organismo Gestor em 18 de 

setembro do mesmo ano que, nesse mesmo dia, a comunicou na plataforma do 

Portugal 2020 ao promotor. Por sua vez, o Termo de Aceitação do projeto foi 

celebrado a 02 de agosto de 2018. 

 

Com o período de execução previsto entre os dias 1 de janeiro de 2018 e 31 de 

dezembro de 2019, o projeto obteve um investimento total elegível de 655.838,93 

euros. Quanto ao apoio FEDER atribuído, o qual revestiu a modalidade de 

incentivo não reembolsável, foi de 557.463,09 euros, resultado da aplicação de 

uma taxa de 85% sobre o valor elegível global. 

 

Procurando ir ao encontro das melhores práticas europeias em matéria de gestão 

de projetos com fundos comunitários, no que à avaliação dos resultados diz 
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respeito, a APIMA resolveu externalizar estes importantes serviços, opção que 

desde já se releva muito positivamente, designadamente pelo grau de rigor e 

independência que permite assegurar. 

 

Desta forma, e depois de um convite formulado, coube à nossa empresa a 

formatação e o desenvolvimento do Estudo de Avaliação que aqui se apresenta, 

para poder ser analisado e consultado tanto pelos Organismos financiadores, 

como por todos os agentes que se interessam pelas temáticas da aplicação dos 

fundos comunitários e da monitorização dos seus resultados. Importa explicar 

que este trabalho foi realizado ao longo dos últimos 20 meses e que resulta de 

um acompanhamento no terreno de todas as atividades/ações desenvolvidas no 

âmbito do programa. 

 

Como estabelecido com o promotor, o Estudo que aqui se apresenta tem como 

principais objetivos mensurar as taxas de execução física e financeira obtidas, 

monitorizar os indicadores do projeto, aferir sobre a qualidade dos outputs 

produzidos e, numa perspetiva macro, analisar os resultados gerais alcançados 

pelo projeto tendo como referência os objetivos apontados em sede de 

candidatura. 

 

O presente documento vai organizar-se em 4 fases distintas: a primeira fase inclui 

uma breve descrição do projeto e das 8 atividades que o compõem; na segunda 

fase efetua-se uma análise da execução física e financeira do projeto; na terceira 

fase centra-se a atenção nos principais resultados obtidos com o 

desenvolvimento do programa de ação; e, na quarta e última fase, apresentam-se 

as principais conclusões.  
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3. O Projeto “Promover a Internacionalização do 

Mobiliário Português - PORTUGUESE FURNITURE” 

 

O setor do mobiliário e da fileira casa teve uma evolução constante ao longo das 

últimas décadas, primeiro pelo aumento da capacidade produtiva, passando 

depois por uma fase de modernização tecnológica, sendo que na fase seguinte 

implementou sistemas de qualidade e alterou os processos de produção com 

vista a obter ganhos de produtividade. Na última fase deste processo assistimos 

à criação de marcas, ao desenvolvimento de coleções para atingir diferentes 

mercados, posicionando-se também como prestadores de serviços, oferecendo o 

apoio à elaboração de projetos e a soluções chave na mão em diversas áreas e 

em segmentos de mercado como o contract e junto de prescritores, arquitetos, 

designers, decoradores, entre outros. 

 

Nos últimos anos temos assistido a um aumento significativo das exportações, 

pela excelente relação qualidade/preço, principalmente no segmento médio/alto, 

pelo aparecimento de novas marcas e conceitos, assim como uma crescente 

especialização da industria portuguesa em dar resposta a diferentes projetos, 

quer habitacionais ou hoteleiros, ou seja, no desenvolvimento de um serviço de 

apoio a prescritores, gabinetes de arquitetura e a investidores, apresentando 

soluções integradas e desde o desenvolvimento e conceção, à produção e 

instalação, com a gestão da logística integrada de todo o projeto. 

 

As coleções próprias têm aumentado significativamente a sua quota de vendas, 

sendo que a maior parte ainda é comercializada sem marca, pois apenas um 

número reduzido de empresas, criaram a sua marca e comunicam de forma 

eficiente com o mercado. 

 

Apesar do aumento do reconhecimento da inovação, design e qualidade da 

produção de mobiliário e das marcas das empresas portuguesas, este ainda está 

confinado a um número reduzido de países, nomeadamente Espanha e França, 
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pois nos outros mercados apenas um grupo restrito de players reconhece a 

qualidade e a capacidade das empresas portuguesas. 

 

A presença de um significativo número de empresas portuguesas em feiras 

internacionais, com apresentação de produtos de elevada qualidade e bom gosto, 

tem causado impacto na opinião sobre os produtos Portugueses e a qualidade de 

serviço prestado. 

 

No entanto, ainda há muito a fazer pelo setor, sendo necessária uma 

comunicação mais assertiva e uma sensibilização da opinião dos media 

internacionais, dos principais prescritores e dos principais players, sejam centrais 

de compras ou grupos comerciais. 

 

A Fileira tem mais de 3500 empresas, mas apenas umas dezenas têm 

reconhecimento internacional pelas suas marcas e em mercados específicos, 

pelo que há a necessidade de desenvolver um conjunto de ações com o objetivo 

de atingir com eficácia os meios de comunicação internacional e aproveitar a 

presença massiva dos mesmos em certames internacionais estratégicos para 

realizar ações de charme e afirmar o Made in Portugal Naturally. 

 

Em face deste contexto, a APIMA propôs a concurso o desenvolvimento do 

projeto “Promover a Internacionalização do Mobiliário Português - 

PORTUGUESE FURNITURE”, com os seguintes objetivos operacionais: 

• Promover o setor do mobiliário nos mercados com um nível de 

internacionalização marginal, mas onde se verifica potencial; 

• Identificar e estudar todas as empresas do setor do mobiliário, no que 

respeita à sua capacidade de internacionalização, no sentido de se 

ajustarem estratégias e medidas de apoio, assim como mercados-alvo, 

entre outros; 

• Identificar mercados externos prioritários para as empresas do setor 

mobiliário e afins; 
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• Estudar os mercados alvos, para uma melhor abordagem e uma melhor 

definição da estratégia a seguir; 

• Criar uma cultura que promova a cooperação empresarial na 

internacionalização, recorrendo a exemplos vindos das melhores práticas 

internacionais; 

• Desenvolver modelos de cooperação ajustados e fomentar a participação 

dos diversos atores do setor em redes de cooperação para a 

internacionalização; 

• Identificar, selecionar e estabelecer parceiras com entidades diversas de 

relevo no apoio à internacionalização e no acesso aos mercados 

selecionados; 

• Estar presente em eventos essenciais para a prospeção, levantamento de 

informação e reconhecimento dos mercados selecionados, assim como 

para a promoção do setor do mobiliário português e afins; 

• Difundir conhecimento sobre mercados potenciais / minimizar distâncias 

psicológicas e perceção de riscos; 

• Dinamizar e diversificar a internacionalização das empresas do setor do 

mobiliário; 

• Promover internacionalmente os produtos com design inovador e 

qualidade da indústria do setor do mobiliário e afins; 

• Aumentar e diversificar a produção de bens transacionáveis pela indústria 

do mobiliário; 

• Aumentar o número de notícias e reportagens sobre o setor, marcas, 

designers e produtos portugueses na imprensa internacional, 

principalmente na especializada. 

 

Como deu nota a APIMA em sede de candidatura, os objetivos do projeto 

preconizavam as orientações estratégicas definidas pelo Programa do XXI 

Governo Constitucional e o Programa Nacional de Reformas, assim como através 

o POCI contribuindo para reforçar a competitividade das PME.  
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Nessa medida, o projeto propôs um conjunto de atividades para atingir os 

objetivos propostos. 

Neste sentido, a APIMA efetuou diversas ações de promoção Internacional em 

três continentes: Europa, Asia e América sendo estruturadas em 8 das seguintes 

ações: 

 

Atividade 1: Ações de Divulgação do Projeto 

Atividade 2: Apresentação/Promoção do Mobiliário Português aquando da 

Participação Institucional na Feira Internacional "Maison & Objet - Paris" 

Atividade 3: Apresentação / Promoção do Mobiliário Português aquando da Feira 

Internacional "ICFF - Nova Iorque" 

Atividade 4: Apresentação / Promoção do Mobiliário Português aquando da Feira 

Internacional "IFFS - Singapura" 

Atividade 5: Apresentação / Promoção do Mobiliário Português aquando da Feira 

Internacional "ISaloni - Milão" 

Atividade 6: Missão Inversa aquando de Showroom de Mobiliário Português na 

Alfândega do Porto 

Atividade 7: Ações de Prospeção de Novos Mercados Prioritários   

Atividade 8: Gestão Global do Projeto 

 

Atividade 1 – Apresentação e Divulgação do projeto 

 

A atividade 1 concentrava a execução de um conjunto complementar de ações 

respeitantes à apresentação e divulgação do projeto pelas empresas do setor 

do Mobiliário e Afins e pelo restante público em geral.  Mais concretamente, o 

promotor previa no seio desta atividade: 

 

o organizar um seminário para apresentação detalhada do 

programa de ação, 

o conceber uma imagem gráfica identificativa do projeto para 

melhor a comunicação com o seu público-alvo; 

o produzir materiais promocionais; 
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o desenvolver uma plataforma informática para acolher e divulgar 

toda a informação sobre o projeto e o desenrolar das suas 

diferentes atividades; 

o dinamizar as redes sociais para atingir novos públicos, cada vez 

mais consumidores de informação apenas por esta via digital. 

 

A materialização acertada desta atividade, relembrava o promotor em sede de 

candidatura, revelava-se fundamental para o sucesso do programa de ação, 

uma vez que dela dependia, na prática, alcançar e sensibilizar as empresas do 

mobiliário para as temáticas do projeto.  

 

Atividade 2: Apresentação/ Promoção do Mobiliário Português 

aquando da Participação Institucional na Feira Internacional 

"Maison & Objet - Paris" 

 
A Atividade 2, previa duas ações europeias realizadas na Feira Internacional 

Maison & Objet Paris, em janeiro e em setembro, com a participação institucional 

da APIMA neste certame, na primeira edição com um cocktail de apresentação 

com a imprensa internacional, e os principais players de mercado e na segunda 

edição com um stand com a logo/marca MADE IN PORTUGAL NATURALLY, 

agregando a Fileira Casa Portuguesa com a curadoria de um Designer 

internacional para a conceção do projeto de stand, seleção de produtos e 

decoração do espaço. No evento seria realizado uma sessão de boas vindas, 

apresentação à imprensa e opinion makers. 

 

 

Atividade 3 – Apresentação/ Promoção do Mobiliário Português 

aquando da Feira Internacional "ICFF - Nova Iorque" 

 

Nos Estados Unidos, esta sessão de apresentação/promoção do mobiliário 

português será realizada em Nova York aquando da ICFF em maio, certame com 

grande projeção no mercado americano, e que também conta com a presença 
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massiva dos meios de comunicação especializada e players do mercado, quer 

norte americano, quer canadiano. A ação prevê uma receção com diferentes 

players do mercado para networking, promoção e disseminação de informação 

sobre a Fileira. 

 

Atividade 4 – Apresentação/ Promoção do Mobiliário Português 

aquando da Feira Internacional "IFFS - Singapura" 

 
Na Ásia, o mesmo tipo de ação foi realizado aquando do certame IFFS 

International Furniture Fair Singapore em março de 2018 e 2019, com duas 

sessões dedicadas à apresentação/promoção do mobiliário português onde 

estiveram presentes os principais meios de comunicação especializada da região, 

os principais prescritores, designers, arquitetos e outros players importantes. 

 
 

 

Atividade 5 – Apresentação / Promoção do Mobiliário 

Português aquando da Feira Internacional "ISaloni - Milão" 

 
A Atividade 5, realizada aquando do certame ISaloni Milão, em abril de 2019, a 

APIMA irá efetuar uma apresentação do Made in Portugal, a decorrer num 

espaço alugado na Via Tortona no Fuori Saloni, Tortona Design Week, onde a 

grande maioria dos visitantes e expositores se deslocam e se encontram durante 

o período da feira, assumindo cada vez mais um papel importante nas estratégias 

de comunicação das marcas internacionais. 

 

 

Atividade 6 – Missão Inversa aquando de Showroom de 

Mobiliário Português na Alfândega do Porto 

 

Na Europa, a Atividade 6, uma ação de promoção em Portugal com a realização 

de uma Missão Inversa, aquando da realização do Portugal Home Week, que 

decorreu na Alfandega do Porto, em junho de 2019, com o apoio institucional da 
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AICEP e articulada com as associações da Fileira Casa, a AIPI, AIMMP e Home 

From Portugal, assim como com outros sectores, a ASSIMAGRA, criando assim 

sinergias transversais intersectoriais. Com a presença da imprensa internacional 

será possível dar a conhecer os diversos setores industriais da fileira casa, com 

grande dinâmica internacional. Para esta Missão Inversa será convidada a 

imprensa internacional do mobiliário e da fileira casa/decoração, os principais 

players internacionais, para além de figuras públicas que potenciem ainda mais o 

resultado da comunicação. A realização destas sessões de apresentação / 

promoção do setor serão protagonizadas pelos empresários, designers, 

consultores e comunicação social especializada em Portugal, em parceria com a 

AICEP como agente facilitador, agilizando assim a organização local.  

 

 

Atividade 7 – Ações de Prospeção de Novos Mercados 

Prioritários 

 

O projeto prevê ainda Missões de Prospeção de Mercados, nomeadamente ao 

Canadá, Japão e Coreia do Sul, com o objetivo de divulgação do Portuguese 

Furniture e um maior conhecimento destes mercados emergentes, com grande 

capacidade de importação de mobiliário, mas ainda pouco explorados pelas 

nossas empresas. Para tal serão realizadas reuniões com potenciais parceiros 

locais e players importantes nesses mercados, com o apoio imprescindível da 

AICEP e suas Delegações Locais. 

 

Atividade 8 – Gestão Global do Projeto 

 

A Atividade 8, prevê as ações com a elaboração e organização dos dossiers do 

projeto, a organização e elaboração dos relatórios, intercalar e relatório final de 

execução e cumprimento dos objetivos. Os resultados do Projeto serão também 

divulgados na página web Portuguese Furniture, criada para o efeito. 
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O Portuguese Furniture será igualmente divulgado na APP para androide e 

IPhone, como plataforma digital de promoção da marca, para além das 

plataformas eletrónicas e redes sociais. 
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4. EXECUÇÃO FÍSICA POR ATIVIDADE 

 

Análise dos desvios 

Depois de realizado um breve enquadramento geral sobre a operação e 

efetuada a descrição das atividades em que assenta o programa de ação, 

centramos agora a nossa análise na execução do projeto propriamente dita, 

começando pela respetiva execução física. 

 

Atividade 1 – Apresentação e Divulgação do Projeto 

 

A sessão de apresentação e divulgação do projeto teve lugar no auditório do 

WOW – World on Wood by FINSA, na cidade do Porto, no dia 10 de outubro de 

2018. 

 

Numa sessão bastante participada, o Gestor de projetos da APIMA, Gualter 

Morgado, deu a conhecer a todos os participantes as linhas gerais de ação do 

programa. Seguiram-se as intervenções da responsável da AICEP pela Fileira 

casa a Dra. Isabel Quintas, salientando a articulação e coordenação da Fileira 

Casa, assim como o envolvimento em parceria das Associações: AIPI, AIMMP 

e Home From Portugal, salientando também o trabalho desenvolvido pela Rede 

Internacional da AICEP. 

 

No dia 21 de fevereiro de 2019, foi realizada nova apresentação do projeto, no 

Porto, onde foi lançado o formato do Portugal Home Week, Home Summit, 

Home Show, Home Mission, Home Party, Home Dinner, Home Pro Tours, Home 

Fun Trips, com o apoio institucional da AICEP e a parceria das associações da 

Fileira Casa, AIMMP, AIPI e Home From Portugal. 

 

Em 28 de maio de 2019, foi realizada uma conferencia de imprensa, na 

presença de vários meios de comunicação, para a apresentação dos 

resultados das ações realizadas, a realizar e em destaque o lançamento do 

Portugal Home Week, com especial enfase para a realização do Home Summit. 
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Complementarmente a estes eventos, o promotor desenvolveu outros 

mecanismos de comunicação do projeto, designadamente, a imprensa, as 

redes sociais (Facebook, Youtube e Instagram) e uma plataforma web, meios 

através dos quais foram disseminados vários conteúdos produzidos no âmbito 

do programa de ação. 

 

A APIMA cumpriu praticamente na íntegra o calendário de execução previsto 

para esta atividade, mas ficou aquém da execução financeira, pois algumas 

das rubricas não foram usadas, como é o caso das instalações, meios 

audiovisuais, que foram cedidas pela FINSA. 

Nº de 
Ordem  

Descrição do Investimento 
Ano Previsto 

Ano de 
Realização 

1 
Sessão de Apresentação Projeto no Porto - 
Despesas de Divulgação 

2018 NR 

2 
Sessão de Apresentação Projeto no Porto - 
Serviços de Consultoria  

2018 2018 

3 
Sessão de Apresentação Projeto no Porto - 
Aluguer de Sala e Equipamentos Audiovisuais 

2018 NR 

4 
Sessão de Apresentação Projeto no Porto - 
Catering  

2018 NR 

5 
Sessão de Apresentação Projeto em Leiria - 
Despesas de Divulgação 

2018 NR 

6 
Sessão de Apresentação Projeto em Leiria - 
Serviços de Consultoria  

2018 NR 

7 
Sessão de Apresentação Projeto em Leiria - 
Aluguer de Sala e Equipamentos Audiovisuais 

2018 NR 

8 Sessão de Apresentação Projeto Porto - Catering  2018 NR 

8A Sessão de Apresentação Projeto Porto 2018 2019 

8B Conferência Imprensa 2018 2019 

10 
Desenvolvimento de Site de Promoção do 
Mobiliário Português "Portuguese Furniture" 

2018 2019 
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14 APP Portuguese Furniture 2018 2019 

15 
Sessão de Apresentação dos Resultados do 
Projeto no Porto - Despesas de Divulgação 

2019 2019 

16 
Sessão de Apresentação dos Resultados do 
Projeto no Porto - Serviços de Consultoria 

2019 2019 

17 

Sessão de Apresentação dos Resultados do 
Projeto no Porto - Aluguer de Sala e 
Equipamentos Audiovisuais 

2019 2019 

18 
Sessão de Apresentação dos Resultados do 
Projeto no Porto - Catering 

2019 2019 

19 
Sessão de Apresentação dos Resultados do 
Projeto em Leiria - Despesas de Divulgação 

2019 2019 

20 
Sessão de Apresentação dos Resultados do 
Projeto em Leiria - Serviços de Consultoria  

2019 2019 

21 

Sessão de Apresentação dos Resultados do 
Projeto em Leiria - Aluguer de Sala e 
Equipamentos Audiovisuais 

2019 2019 

22 
Sessão de Apresentação dos Resultados do 
Projeto em Leiria - Catering 

2019 2019 

 

As despesas indicadas como NR, não foram executadas financeiramente, 

devido ao facto de não terem representado um custo efetivo para o projeto. 

 

 

Atividade 2: Apresentação/ Promoção do Mobiliário Português 

aquando da Participação Institucional na Feira Internacional 

"Maison & Objet - Paris" 

 
  
A atividade 2, teve duas ações, uma foi realizada em janeiro de 2019, com uma 

receção e networking à entrada do pavilhão 6 da Maison & Objet edição de 

janeiro, numa zona nobre do espaço ferial, onde se juntaram mais de 600 

pessoas nesta ação com a imprensa internacional, expositores, importadores e 

opinion makers, destacando a alargada presença Portuguesa no certame mais 

importante para a Fileira Casa a nível internacional. 
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A segunda ação desta atividade foi realizada em setembro de 2019, com a 

presença na segunda edição da Maison & Objet, com um Stand de 100m2, 

desenhado pelo Designer Internacional Javier Gomez, que também fez a 

curadoria do espaço, Made In Portugal. Esta ação foi acompanhada por visitas 

guiadas por parte dos convidados VIP da organização da M&O, uma receção 

com um cocktail de boas-vindas e apresentação do espaço à imprensa 

internacional. O Stand foi visitado por centenas de visitantes, tendo sido 

realizada uma base de dados com os mais relevantes, para convidar em ações 

futuras e poder seguir comunicando ao largo do tempo, promovendo a Fileira 

Casa e Portugal. 

 

Nº de 
Ordem  

Descrição do Investimento 
Ano Previsto 

Ano de 
Realização 

23 
Participação Institucional na Feira Internacional 
"Maison & Objet - Paris" - Aluguer de Espaço  

2018 2019 

24 

Participação Institucional na Feira Internacional 
"Maison & Objet - Paris" - Aluguer e Montagem de 
Stand  

2018 2019 

25 

Participação Institucional na Feira Internacional 
"Maison & Objet - Paris" - Transporte de Mostruários 
e Pequenas Peças de Mobiliário 

2018 2019 

26 

Participação Institucional na Feira Internacional 
"Maison & Objet - Paris" - Despesas de Viagem 
Técnicos APIMA 

2018 2019 

27 
Participação Institucional na Feira Internacional 
"Maison & Objet - Paris" - Despesas de Alojamento  

2018 2019 

28 
Participação Institucional na Feira Internacional 
"Maison & Objet - Paris" - Despesas de Alimentação   

2018 2019 

29 

Sessão de Apresentação / Promoção do Mobiliário 
Português aquando da Feira Internacional "Maison & 
Objet - Paris" - Aluguer  

2018 2019 

30 

Sessão de Apresentação / Promoção do Mobiliário 
Português aquando da Feira Internacional "Maison & 
Objet - Paris" - Serviço de Catering / Jantar Volante  

2018 2019 

31 

Sessão de Apresentação / Promoção do Mobiliário 
Português aquando da Feira Internacional "Maison & 
Objet - Paris" - Serviços de Consultoria  

2018 2019 

32 
Participação Institucional na Feira Internacional 
"Maison & Objet - Paris" - Aluguer de Espaço  

2019 2019 

33 Participação Institucional na Feira Internacional 2019 2019 
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"Maison & Objet - Paris" - Aluguer e Montagem de 
Stand 

34 

Participação Institucional na Feira Internacional 
"Maison & Objet - Paris" - Transporte de Mostruários 
e Pequenas Peças de Mobiliário 

2019 2019 

35 

Participação Institucional na Feira Internacional 
"Maison & Objet - Paris" - Despesas de Viagem 
Técnicos APIMA 

2019 2019 

36 

Participação Institucional na Feira Internacional 
"Maison & Objet - Paris" - Despesas de Alojamento 
Técnicos APIMA  

2019 2019 

37 

Participação Institucional na Feira Internacional 
"Maison & Objet - Paris" - Despesas de Alimentação 
Técnicos APIMA  

2019 2019 

38 

Sessão de Apresentação / Promoção do Mobiliário 
Português aquando da Feira Internacional "Maison & 
Objet - Paris" - Aluguer 

2019 2019 

39 

Sessão de Apresentação / Promoção do Mobiliário 
Português aquando da Feira Internacional "Maison & 
Objet - Paris" - Serviço de Catering / Jantar Volante 

2019 2019 

40 

Sessão de Apresentação / Promoção do Mobiliário 
Português aquando da Feira Internacional "Maison & 
Objet - Paris" - Serviços de Consultoria  

2019 2019 

 
 

Atividade 3 – Apresentação/ Promoção do Mobiliário Português 

aquando da Feira Internacional "ICFF - Nova Iorque" 

 

Nos Estados Unidos, esta sessão de apresentação/promoção do mobiliário 

português foi realizada em Nova York aquando da ICFF em maio de 2019, 

organizado num restaurante de Manhattan, onde se realizou uma sessão informal 

de networking com a presença de meios de comunicação especializada e players 

do mercado, quer norte americano, quer canadiano. A ação permitiu estabelecer 

contactos com agentes e distribuidores do mercado, comunicação social como é 

o caso da AD Magazine, que foi convidada a estar presente no Portugal Home 

Week, para além disso durante esta missão, convidamos o Designer Karim 

Rashid para ser um dos Keynote Speakers do Home Summit do PHW, assim 

como o Designer do Panamiano residente nos EUA Javier Gomez, ambos 

aceitaram o desafio e garantiram a sua presença. 
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Durante esta missão visitamos também, alguns showrooms de Marcas 

Portuguesas e a Feira ICFF de Nova York. 

  

Nº de 
Ordem  

Descrição do Investimento 
Ano Previsto 

Ano de 
Realização 

41 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Aluguer de  

2019 2019 

42 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Transporte 
de Mostruários e Pequenas Peças de Mobiliário 

2019 2019 

43 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Serviço de 
Catering / Jantar Volante  

2019 2019 

44 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Serviços de 
Consultoria  

2019 2019 

45 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Despesas de 
Viagem Técnicos APIMA  

2019 2019 

46 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Despesas de 
Alojamento Técnicos APIMA  

2019 2019 

47 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Despesas de 
Alimentação Técnicos APIMA  

2019 2019 

48 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Aluguer  

2019 2019 

49 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Transporte 
de Mostruários e Pequenas Peças de Mobiliário 

2019 2019 

50 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Serviço de 
Catering / Jantar Volante  

2019 2019 

51 
Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 

2019 2019 
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Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Serviços de 
Consultoria  

52 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Despesas de 
Viagem Técnicos APIMA  

2019 2019 

53 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Despesas de 
Alojamento Técnicos APIMA 

2019 2019 

54 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Despesas de 
Alimentação Técnicos APIMA 

2019 2019 

 
No projeto inicialmente, estavam previstas duas ações nesta atividade, para 

além da realizada um ação com uma exposição da Fileira Casa, mas no 

decurso da realização do projeto, verificou-se que não faria sentido as duas 

atividades em simultâneo, pois era necessário preparar bem essa ação no 

tempo para produzir os efeitos desejados, pelo que a APIMA em coordenação 

com a AICEP, decidiram adiar o evento para um momento futuro no âmbito de 

outro projeto, agregando mais players da Fileira Casa e outras correlacionadas. 

 

 

Atividade 4 – Apresentação/ Promoção do Mobiliário Português 

aquando da Feira Internacional "IFFS - Singapura" 

 
Na Ásia, foram realizadas duas ações promocionais, durante a IFFS International 

Furniture Fair Singapore em março de 2018 e 2019, com duas sessão dedicadas 

à apresentação/promoção do mobiliário português onde estiveram presentes os 

principais meios de comunicação especializada da Ásia, AD ASIA, VOGUE, 

ARQUIPRODUCTS, DESIGN SINGAPORE, sendo que na primeira, realizada 

num dos Clubes mais exclusivos do Singapura, estiveram presentes também o 

Ministro do Design, o Presidente do Conselho de Administração do Aeroporto de 

Changi e o responsável do projeto de ampliação do aeroporto, para além de 

alguns dos representantes dos principais gabinetes de Arquitetura do Sudoeste 

Asiático, para além da presença da Delegada da AICEP na Região e o Senhor 
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Embaixador de Portugal. Na segunda edição em 2019, para além do Senhor 

Embaixador, todos os outros convidados da imprensa, decoradores, ateliers, 

importadores e gabinetes de arquitetura, não tinham estado na primeira edição, 

alargando o universo de contactos, das duas ações e que resultou em 

importantes parcerias com empresas portuguesas, deslocalização de produções 

para Portugal, para além da sinalizam de importantes projetos hoteleiros, um 

pouco por todo o mundo.  

Estes contactos permitiram também, o convite e a visita ao Portugal Home Week 

de um conjunto de importantes players daquela região do globo, não só 

Singapura, mas Malásia, Tailândia, Vietname, Indonésia e China. 

 

N.º de 
Ordem 

Descrição do Investimento 
Ano Previsto 

de 
Realização 

Ano de 
Realização 

55 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - Aluguer de Sala  

2018 2018 

56 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - Transporte de 
Mostruários e Pequenas Peças de Mobiliário 

2018 2018 

57 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - Serviço de 
Catering  

2018 2018 

58 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - Serviços de 
Consultoria  

2018 2018 

59 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - Despesas de 
Viagem Técnicos APIMA  

2018 2018 

60 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - Despesas de 
Alojamento Técnicos APIMA  

2018 2018 

61 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - Despesas de 
Alimentação Técnicos APIMA  

2018 2018 
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62 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - Aluguer de Sala  

2019 2019 

63 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - Transporte de 
Mostruários e Pequenas Peças de Mobiliário 

2019 2019 

64 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - Serviço de 
Catering / Jantar Volante  

2019 2019 

65 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - Serviços de 
Consultoria  

2019 2019 

66 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - Despesas de 
Viagem Técnicos APIMA 

2019 2019 

67 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - Despesas de 
Alojamento Técnicos APIMA 

2019 2019 

68 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - Despesas de 
Alimentação Técnicos APIMA 

2019 2019 

 

 

Atividade 5 – Apresentação / Promoção do Mobiliário 

Português aquando da Feira Internacional "ISaloni - Milão" 

 
A Atividade 5, foi realizada aquando do certame ISaloni Milão, em abril de 2019, a 

APIMA efetuou uma apresentação do Made in Portugal, em parceria com a 

AICEP, num espaço na Via Tortona no Fuori Saloni, na Tortona Design Week, 

num edifício de uma beleza natural e arquitetónica que não passava 

despercebido, tendo esta ação recebido mais de 30.000 visitantes durante os 

dias da ação. 

O espaço, teve a curadoria de Decoradores convidados pela APIMA, para além 

da parceria com o IPVC-IPP, para uma apresentação de Design Português. 
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No espaço, os visitantes para além de alguns apontamentos com exemplos da 

produção e Design Nacional da Fileira Casa, poderiam assistir à projeção de 

vídeos sobre Portugal e sobre a Fileira Casa, onde o know-how e a capacidade 

do Made In Portugal estavam destacadas. 

A promoção do Evento foi incluída no Pano de Comunicação da Tortona Design 

Week, para além dos meios digitais, onde se efetuou uma aposta forte, alargando 

o impacto da ação. 

 

N.º de 
Ordem 

Descrição do Investimento 
Ano Previsto 

de 
Realização 

Ano de 
Realização 

69 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" - Aluguer de 
Espaço na Rua Tortona 2019 2019 

70 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" - Transporte de 
Mostruários e Pequenas Peças de Mobiliário 2019 2019 

71 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" - Serviço de 
Catering  2019 2019 

72 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" - Serviços de 
Consultoria  2019 2019 

73 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" - Despesas de 
Viagem Técnicos APIMA 2019 2019 

74 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" - Despesas de 
Alojamento Técnicos APIMA 2019 2019 

75 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" - Despesas de 
Alimentação Técnicos APIMA 2019 2019 

11 

Conceção e Realização de Vídeo Institucional de 
Apresentação / Promoção do Mobiliário 
Português para Redes Sociais  

2018 2019 

12 
Conceção e Realização de Vídeo Institucional de 
Apresentação / Promoção do Mobiliário 

2018 2019 
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Português para Display 

13 

Conceção e Impressão de Brochura Institucional 
de Apresentação / Promoção do Mobiliário 
Português 

2018 2019 

101.P.1 
Promoção - Communication Package 2019 - 
Isaloni Milão 

 2019 

104.P.1 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da feira 
Internacional ISaloni Milão - Promoção   2019 

 
 

Incluída nesta atividade esteve ainda a conceção, coordenação e produção 

editorial de vídeos institucionais sobre a Fileira Casa, com a sua edição em 

Português e Inglês, assim como a sua legendagem. Estes vídeos implicaram a 

recolha de imagens em diferentes pontos do país para obter uma maior 

diversidade de subsetores e as suas formas de produção das mais artesanais 

às tecnologias de ponta. 

 

Atividade 6 – Missão Inversa aquando de Showroom de 

Mobiliário Português na Alfândega do Porto (Portugal Home 

Week) 

 

A Atividade 6, por força da estreita colaboração e articulação com a AICEP e as 

Associações da Fileira, tornou-se na ação mias relevante e que mais alterações 

sofreu relativamente ao previsto no projeto inicial, fruto de uma maior ambição 

colocada no evento e o seu posicionamento futuro. 

A Missão Inversa superou as expectativas inicias, quer pela qualidade dos 

participantes internacionais, quer pela diversidade de mercados que conseguiram 

abranger na primeira edição deste evento. 

A reconfiguração das diversas ações do projeto, permitiu alocar recursos a esta 

Atividade que se designou de Portugal Home Week, que incluiu o Home Summit, 

evento com a discussão do Home Life Style, durante dois dias, com algumas das 

principais personalidades do setor a nível nacional e internacional. 

O Home Summit teve a participação de diversas centenas de assistentes, num 

evento com tradução simultânea de português para inglês e vice-versa. 
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O Portugal Home Week, contou também com o Home Party, ação de networking 

com os visitantes internacionais e o Home Dinner, evento de celebração da Fileira 

com a atribuição de importantes reconhecimentos à Fileira, assim como aos mais 

importantes parceiros internacionais. 

O evento contou com a gestão dos convidados internacionais, desde a sua 

seleção, com o apoio das Delegações da AICEP, ao acolhimento no aeroporto, 

transporte de e para hotéis, evento, visitas programadas, elaboração de Guia de 

Visita, acolhimento no evento, credenciação, planeamento e organização. 

A ação com o apoio institucional da AICEP e articulada com as associações da 

Fileira Casa, a AIPI, AIMMP e Home From Portugal, assim como com outros 

sectores, a ASSIMAGRA, criou sinergias transversais intersectoriais. Com a 

presença da imprensa internacional foi possível dar a conhecer os diversos 

setores industriais da fileira casa, com grande dinâmica internacional.  

O Portugal Home Week, esteve também articulado com a iniciativa da associação 

Home From Portugal, o Guimarães Home Fashion Week, onde estavam 

presentes empresas da Fileira Casa da indústria têxtil lar. 

A articulação entre as duas iniciativas permitiu oferecer aos participantes das 

missões inversas, visitar ambos os eventos, uma vez que as datas foram 

concertadas de forma a gerar esta dinâmica entre Guimarães e Porto, com 

transferes vai e vem entre os dois eventos. 

 

N.º de 
Ordem 

Descrição do Investimento 
Ano Previsto 

de 
Realização 

Ano de 
Realização 

9 

Aquisição e Atualização de Base de Dados 
Nacional das Indústrias de Mobiliário de Madeira 
e Afins 

2019 2019 

76 

Missão Inversa aquando da Realização do 
Showroom de Mobiliário Português na 
Alfandega do Porto - Aluguer de Salão Nobre e 
Equipamentos Audiovisuais 2019 2019 

77 

Missão Inversa aquando da Realização do 
Showroom de Mobiliário Português na 
Alfandega do Porto - Serviços de Consultoria 2019 2019 

78 

Missão Inversa aquando da Realização do 
Showroom de Mobiliário Português na 
Alfandega do Porto - Despesas com Serviço de 2019 2019 
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Catering aos Convidados 

79 

Missão Inversa aquando da Realização do 
Showroom de Mobiliário Português na 
Alfandega do Porto - Despesas com Jantar de 
"Boas Vindas" aos Convidados Estrangeiros  2019 2019 

80 

Missão Inversa aquando da Realização do 
Showroom de Mobiliário Português na 
Alfandega do Porto - Despesas de Alojamento 
dos Convidados Estrangeiros  2019 2019 

81 

Missão Inversa aquando da Realização do 
Showroom de Mobiliário Português na 
Alfandega do Porto - Despesas de Viagem de 
Convidados Europeus  2019 2019 

82 

Missão Inversa aquando da Realização do 
Showroom de Mobiliário Português na 
Alfandega do Porto - Despesas de Viagem de 
Convidados não Europeus 2019 2019 

83 

Missão Inversa aquando da Realização do 
Showroom de Mobiliário Português na 
Alfandega do Porto - Despesas de Aluguer de 2 
Autocarros para Deslocação dos Convidados 2019 2019 

102.P.1 

Missão Inversa aquando da realização do 
Showroom de Mobiliário Português na 
Alfandega do Porto - Assessoria de Imprensa   2019 

103.P.1 

Missão Inversa aquando da realização do 
Showroom de Mobiliário Português na 
Alfandega do Porto - Promoção   2019 

105.P.1 

Missão Inversa aquando da realização do 
Showroom de Mobiliário Português na 
Alfandega do Porto - Comunicação e Imagem   2019 

106.P.1 

Missão Inversa aquando da realização do 
Showroom de Mobiliário Português na 
Alfandega do Porto - Serviços Diversos   2019 

 

 

Atividade 7 – Ações de Prospeção de Novos Mercados 

Prioritários 

 

Estas ações previam missões à Ásia, em particular Coreia do Sul e Japão, onde 

seriam estabelecidos contactos em Seul para uma ação de promoção da Fileira 

Casa naquele mercado, e em Tóquio no Japão, para aproveitar o forte 

investimento e mediatismo que os Jogos Olímpicos teriam em 2020, onde 
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também estariam em curso importantes investimento de requalificação hoteleira. 

A APIMA reuniu com o Delegado da AICEP em Tóquio, na Embaixada de 

Portugal, visitou a IFFT, certame que reúne importantes players internacionais da 

Fileira Casa, assim como foram efetuadas visitas a um conjunto alargado de 

importadores e showrooms com marcas internacionais.  

A missão ao Canadá, foi substituída por uma ação em Xenia na Grécia, em 

articulação com a AICEP, que entendemos que naquela fase faria mais sentido 

aproveitar todas as sinergias criadas num nicho de mercado muito importante 

como é a área de contract, em simultâneo com o certame que estava a decorrer 

em Atenas, em novembro de 2019. O programa para além da visita à Feira 

Internacional, inclui sessões de networking e de apresentação, organizadas pela 

Delegação da AICEP na Grécia. 

 

N.º de 
Ordem 

Descrição do Investimento 
Ano Previsto 

de 
Realização 

Ano de 
Realização 

84 

Aquisição de Estudos de Mercado Mundiais 
sobre o Setor do Mobiliário a nível Global e 
Específicos de cada Subsetor 2018 2019 

85 
Missão de Prospeção do Mercado Grego - 
Despesas de Viagem dos Técnicos da APIMA 2018 2019 

86 
Missão de Prospeção do Mercado Grego - 
Despesas de Alojamento dos Técnicos da APIMA 2018 2019 

87 
Missão de Prospeção do Mercado Grego - 
Despesas de Alimentação dos Técnicos da APIMA 2018 2019 

88 
Missão de Prospeção do Mercado Japonês - 
Despesas de Viagem dos Técnicos da APIMA 2019 2019 

89 
Missão de Prospeção do Mercado Japonês - 
Despesas de Alojamento dos Técnicos da APIMA 2019 2019 

90 
Missão de Prospeção do Mercado Japonês - 
Despesas de Alimentação dos Técnicos da APIMA 2019 2019 

91 
Missão de Prospeção do Mercado Sul Coreano - 
Despesas de Viagem dos Técnicos da APIMA 2019 2019 

92 
Missão de Prospeção do Mercado Sul Coreano - 
Despesas de Alojamento dos Técnicos da APIMA 2019 2019 

93 
Missão de Prospeção do Mercado Sul Coreano - 
Despesas de Alimentação dos Técnicos da APIMA 2019 2019 
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Atividade 8 – Gestão Global do Projeto 

 

A Atividade 8, ações com a elaboração e organização dos dossiers do projeto, a 

organização e elaboração dos relatórios, intercalar e relatório final de execução e 

cumprimento dos objetivos. Os resultados do Projeto serão também divulgados 

na página web Portuguese Furniture, criada para o efeito. 

O Portuguese Furniture foi igualmente divulgado na APP para androide e IPhone, 

como plataforma digital de promoção da marca, para além das plataformas 

eletrónicas e redes sociais. 

 

Como previsto em sede de candidatura, o projeto foi objeto de uma avaliação 

externa por parte de uma entidade independente, num trabalho que se 

materializa na elaboração deste documento. A APIMA resolveu antecipar a 

adjudicação deste serviço, pelo que o nosso trabalho iniciou logo em 2018, e 

assim pudemos acompanhar a execução do projeto passo-a-passo, o que 

certamente contribuiu, estamos certos, para os resultados finais obtidos. 

 

N.º de 
Ordem 

Descrição do Investimento 
Ano Previsto 

de 
Realização 

Ano de 
Realização 

97 Despesas com a Intervenção do ROC 2018 2018 

98 Despesas com a Intervenção do ROC 2019 2019 

99 Pessoal técnico 2018 2018 

100 Pessoal técnico 2019 2019 

95 

Organização e Elaboração de Relatório Intercalar 
de Execução e Cumprimento dos Objetivos do 
Projeto  2019 2019 

96 

Organização e Elaboração de Relatório Final de 
Execução e Cumprimento dos Objetivos do 
Projeto  2019 2019 

 

Em 2018 e 2019, no seio desta atividade foram ainda efetuadas as 

certificações dos pedidos de reembolso por parte de sociedade de ROC. 

 

Por uma questão de simplificação, agrupou-se a equipa de projeto do promotor 

a esta atividade, composta pelos seguintes responsáveis: Anabela Barrias e 
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Maria Isabel Almeida no apoio técnico-administrativo, e Luís Almeida no apoio 

económico-financeiro e gestão do projeto. 

 

Para a componente da gestão administrativa e também financeira do projeto, a 

APIMA previa em sede de candidatura contratar uma entidade externa. No 

entanto, como este investimento não foi considerado elegível pela Autoridade 

de Gestão, o promotor optou por não contratar este serviço. 

 

Nesta atividade, está a Organização e Elaboração dos Relatórios Intercalar e 

Final do Projeto, para além da aquisição de Base de Dados do Setor e o 

desenvolvimento de conteúdos Site https://portuguesefurniture.pt/ onde estão 

publicitadas as principais atividades deste projeto.  

https://portuguesefurniture.pt/
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5. EXECUÇÃO FINANCEIRA POR ATIVIDADE 

 

O Projeto “Promover a Internacionalização do Mobiliário Português – 

Portuguese Furniture” finalizou com uma taxa de execução financeira de 

91,95€ (ver no quadro abaixo o detalhe por atividade), em resultado de um 

investimento realizado de 603.052,65 euros. Trata-se, indiscutivelmente, de 

uma taxa de realização francamente alta, que nem sempre se verifica neste 

tipo de projetos SIAC, o que significa que o orçamento aprovado foi cumprido 

praticamente na íntegra, com as alterações previamente aprovadas pela 

AICEP, no sentido de dotar as ações com os valores adequados à sua 

execução, como poderemos comprovar de seguida. 

 

N.º de 
Atividade 

Descrição do Investimento Valor Aprovado Valor Executado 

1 Ações de Divulgação do Projeto       30 244,50 €        14 301,34 €  

2 

Apresentação/Promoção do Mobiliário 
Português aquando da Participação 
Institucional na Feira Internacional 
"Maison & Objet - Paris" 

     179 198,00 €      122 763,09 €  

3 
Apresentação / Promoção do Mobiliário 
Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" 

      52 307,60 €          7 542,47 €  

4 
Apresentação / Promoção do Mobiliário 
Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" 

      58 817,60 €        17 953,45 €  

5 
Apresentação / Promoção do Mobiliário 
Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" 

      49 938,80 €        90 700,51 €  

6 
Missão Inversa aquando de Showroom 
de Mobiliário Português na Alfândega do 
Porto 

     111 523,20 €      292 020,83 €  

7 
Ações de Prospeção de Novos 
Mercados Prioritários   

      37 000,00 €        14 223,27 €  

8 Gestão Global do Projeto      136 809,23 €        43 567,69 €  

Total      655 838,93 €      603 072,65 €  
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Análise dos desvios 
 

Para uma análise mais pormenorizada dos desvios verificados na execução 

financeira por atividade, apresenta-se abaixo um conjunto de quadros, para o 

qual se solicita a atenção dos leitores do documento. 

 

Atividade 1 – Apresentação e Divulgação do Projeto 

 

A atividade 1 concluiu com uma percentagem de realização de -52,71%. Ou 

seja, foram executados 14.301,34 euros, quando o montante previsto era de 

30.244,50 euros. Analisada rubrica a rubrica, verifica-se que existem muitos 

números de ordem que apresentam um desvio de 100%, tal situação apenas 

ocorre porque o promotor através das suas parcerias, teve a cedência de 

espaços, material audiovisual, assim como a oferta de catering para algumas 

das sessões.  

A rubrica número 10, esta teve um reforço de investimento no desenvolvimento 

de conteúdos para comunicação, divulgação, disseminação e promoção das 

ações, atividades e do projeto, uma vez que foram substituídas ações 

presenciais de divulgação, por ações promocionais usando as redes sociais, 

designadamente o Facebook, Linkedin, Instagram, para além do site e mass 

mailing, para um universo alargado de publico alvo. 

Estas ações foram complementadas por campanhas internacionais, usando os 

canais promocionais da Tortona Design Week em Milão, por via da participação 

do projeto com a atividade 5. 

Os canais de comunicação e marketing dos parceiros internacionais da APIMA, 

como é o caso de algumas organizações internacionais, a exemplo da Maison 

& Objet, ISaloni Milão e IFFS Singapura, também foram usados no âmbito 

deste projeto. 

A rubrica APP Furniture PT, como, entretanto, tinha sido executada pela 

APIMA, no âmbito de outro projeto, não foi imputado qualquer custo e a verba 

realocada a outras atividades. 
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N.º de 
Ordem 

Descrição do Investimento 
Valor 

Aprovado 
Valor 

Executado 
Desvio 

% de 
Realização 

1 
Sessão de Apresentação Projeto no Porto - 
Despesas de Divulgação 

615,00   
-615,00 -100,00% 

2 
Sessão de Apresentação Projeto no Porto - 
Serviços de Consultoria 

1574,40 1574,40 
0,00 0,00% 

3 
Sessão de Apresentação Projeto no Porto - 
Aluguer de Sala e Equipamentos 
Audiovisuais 

1230,00   
-1230,00 -100,00% 

4 
Sessão de Apresentação Projeto no Porto - 
Catering  

750,00   
-750,00 -100,00% 

5 
Sessão de Apresentação Projeto em Leiria - 
Despesas de Divulgação 

615,00   
-615,00 -100,00% 

6 
Sessão de Apresentação Projeto em Leiria - 
Serviços de Consultoria  

1574,40   
-1574,40 -100,00% 

7 
Sessão de Apresentação Projeto em Leiria - 
Aluguer de Sala e Equipamentos 
Audiovisuais 

922,50   
-922,50 -100,00% 

8 
Sessão de Apresentação Projeto em Leiria - 
Catering  

500,00   
-500,00 -100,00% 

10 
Desenvolvimento de Site de Promoção do 
Mobiliário Português "Portuguese Furniture" 

6150,00 12554,34 
6404,34 104,14% 

14 APP Portuguese Furniture 6150,00   -6150,00 -100,00% 

15 
Sessão de Apresentação dos Resultados 
do Projeto no Porto - Despesas de 
Divulgação 

922,50   
-922,50 -100,00% 

16 
Sessão de Apresentação dos Resultados 
do Projeto no Porto - Serviços de 
Consultoria 

2361,60   
-2361,60 -100,00% 

17 
Sessão de Apresentação dos Resultados 
do Projeto no Porto - Aluguer de Sala e 
Equipamentos Audiovisuais 

1230,00   
-1230,00 -100,00% 

18 
Sessão de Apresentação dos Resultados 
do Projeto no Porto - Catering 

1000,00 172,60 
-827,40 -82,74% 

19 
Sessão de Apresentação dos Resultados 
do Projeto em Leiria - Despesas de 
Divulgação 

615,00   
-615,00 -100,00% 

20 
Sessão de Apresentação dos Resultados 
do Projeto em Leiria - Serviços de 
Consultoria  

2361,60   
-2361,60 -100,00% 

21 
Sessão de Apresentação dos Resultados 
do Projeto em Leiria - Aluguer de Sala e 
Equipamentos Audiovisuais 

922,50   
-922,50 -100,00% 

22 
Sessão de Apresentação dos Resultados 
do Projeto em Leiria - Catering 

750,00   
-750,00 -100,00% 

Total          30 244,50           14 301,34  -     15 943,16  -52,71% 

 

Em nossa opinião, os desvios os desvios não colocaram em causa a 

operacionalização da atividade e os objetivos propostos. 
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Atividade 2: Apresentação/ Promoção do Mobiliário Português 

aquando da Participação Institucional na Feira Internacional 

"Maison & Objet - Paris" 

 
  
A atividade 2, concluiu com uma percentagem de realização de -31,49%. Ou 

seja, foram executados 122 763,09 euros, quando o montante previsto era de 

179 198,00 euros. Analisada rubrica a rubrica, verifica-se que existem muitos 

números de ordem que apresentam um desvio de 100%, principalmente na 

primeira ação em janeiro de que sofreu algumas alterações relativas ao 

inicialmente previsto, por essa razão não foi contruído stand para a receção a 

Maison & Objet uma vez que a organização cedeu o espaço e os meios para a 

sua realização. 

Na segunda ação em setembro, os desvios mais significativos verificaram-se 

no transporte de produtos, uma vez que esta rubrica incluiu toda a operação 

logística, recolha no destino, entrega e montagem no stand na feira, 

armazenagem de embalagens, desmontagem, transporte e entrega na origem.  

N.º de 
Ordem 

Descrição do Investimento 
Valor 

Aprovado 
Valor 

Executado 
Desvio 

% de 
Realização 

23 

Participação Institucional na Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Aluguer de Espaço 

37800,00   -37800,00 -100,00% 

24 

Participação Institucional na Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Aluguer e Montagem de Stand 

29520,00   -29520,00 -100,00% 

25 

Participação Institucional na Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Transporte de Mostruários e Pequenas 
Peças de Mobiliário 

1845,00   -1845,00 -100,00% 

26 

Participação Institucional na Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Despesas de Viagem Técnicos APIMA  

800,00   -800,00 -100,00% 

27 

Participação Institucional na Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Despesas de Alojamento Técnicos 
APIMA 

2800,00   -2800,00 -100,00% 

28 
Participação Institucional na Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 

910,00 165,95 -744,05 -81,76% 
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Despesas de Alimentação Técnicos 
APIMA 

29 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Aluguer  

6000,00 5946,88 -53,12 -0,89% 

30 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Serviço de Catering  

5250,00 5661,31 411,31 7,83% 

31 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Serviços de Consultoria 

4674,00 4674,00 0,00 0,00% 

32 

Participação Institucional na Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Aluguer de Espaço 

37800,00 36876,26 -923,74 -2,44% 

33 

Participação Institucional na Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Aluguer e Montagem de Stand 

29520,00 36617,25 7097,25 24,04% 

34 

Participação Institucional na Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Transporte de Mostruários e Peças de 
Mobiliário 

1845,00 20493,70 18648,70 1010,77% 

35 

Participação Institucional na Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Despesas de Viagem Técnicos APIMA 

800,00 1600,00 800,00 100,00% 

36 

Participação Institucional na Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Despesas de Aloj. Técnicos APIMA 

2800,00 4400,00 1600,00 57,14% 

37 

Participação Institucional na Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Despesas de Alimen. Técnicos APIMA 

910,00 882,95 -27,05 -2,97% 

38 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Aluguer  

6000,00   -6000,00 -100,00% 

39 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Serviço de Catering  

5250,00 5444,79 194,79 3,71% 

40 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "Maison & Objet - Paris" - 
Serviços de Consultoria  

4674,00   -4674,00 -100,00% 

Total        179 198,00         122 763,09  -     56 434,91  -31,49% 
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Atividade 3 – Apresentação/ Promoção do Mobiliário Português 

aquando da Feira Internacional "ICFF - Nova Iorque" 

 

A Atividade 3, concluiu com uma percentagem de realização de -85,58%. Ou 

seja, foram executados 7.542,47 euros, quando o montante previsto era de 

52.307,60 euros. Analisada rubrica a rubrica, verifica-se que existem muitos 

números de ordem que apresentam um desvio de 100%, pelo facto de a APIMA 

em coordenação com a AICEP, alterarmos as ações previstas dentro desta 

atividade para uma única sessão de apresentação em New York, com o apoio de 

uma empresa local, que prestou o serviço de apoio que incluía elaboração e 

envio dos convites aos players mais importantes, divulgação do evento, seleção e 

aluguer do espaço, para além da seleção do serviço de catering. 

Esta iniciativa ficou aquém das espectativas, as empresas Portuguesas ainda não 

conseguem um nível de atração em New York, capaz de competir com a enorme 

diversidade de eventos ali realizados diariamente e principalmente em períodos 

como o da Design Week e ICFF, onde o foco da Fileira Casa é ainda maior e 

todos os eventos competem entre si para cativar audiências, apesar do numero 

aquém das espectativas a qualidade dos convidados compensou bastante e 

permitiu um bom networking e captar a atenção da imprensa como a AD Design, 

que no mês seguinte visitou o Portugal Home Week no Porto, assim como um 

outros designers, jornalistas, editores e importadores, justificando o investimento 

efetuado e de alguma forma, fazendo-o cumprir os objetivos propostos. 

N.º de 
Ordem 

Descrição do Investimento 
Valor 

Aprovado 
Valor 

Executado 
Desvio 

% de 
Realização 

41 

Sessão de Apresentação Mobiliário 
Português aquando da "ICFF - Nova 
Iorque" - Aluguer 

6000,00   -6000,00 -100,00% 

42 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando "ICFF - 
Nova Iorque" - Transporte de 
Mostruários e Peças de Mobiliário 

3075,00   -3075,00 -100,00% 

43 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da "ICFF 
- Nova Iorque" - Serviço de Catering 

5250,00   -5250,00 -100,00% 
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44 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - 
Serviços de Consultoria  

5608,80   -5608,80 -100,00% 

45 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - 
Despesas de Viagem Técnicos APIMA  

2800,00 2800,00 0,00 0,00% 

46 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - 
Despesas de Aloj. Técnicos APIMA 

2640,00 2640,00 0,00 0,00% 

47 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - 
Despesas de Alimen. Técnicos APIMA 

780,00   -780,00 -100,00% 

48 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - 
Aluguer 

6000,00   -6000,00 -100,00% 

49 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - 
Transporte de Mostruários e Pequenas 
Peças de Mobiliário 

3075,00   -3075,00 -100,00% 

50 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - 
Serviço de Catering 

5250,00 2102,47 -3147,53 -59,95% 

51 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - 
Serviços de Consultoria 

5608,80   -5608,80 -100,00% 

52 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - 
Despesas de Viagem Técnicos APIMA 

2800,00   -2800,00 -100,00% 

53 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - 
Despesas de Aloj. Técnicos APIMA 

2640,00   -2640,00 -100,00% 

54 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - 
Despesas de Aliment. Técnicos APIMA 

780,00   -780,00 -100,00% 

Total          52 307,60             7 542,47  -     44 765,13  -85,58% 
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Atividade 4 – Apresentação/ Promoção do Mobiliário Português 

aquando da Feira Internacional "IFFS - Singapura" 

 
A Atividade 3, concluiu com uma percentagem de realização de -69,48%. Ou 

seja, foram executados 17.953,45 euros, quando o montante previsto era de 

58.817,60 euros. Analisada rubrica a rubrica, verifica-se que existem muitos 

números de ordem que apresentam um desvio de 100%, uma vez que as 

atividades foram executadas sem a maior parte dos custos previstos, sendo 

atingidos os objetivos da ação, com menor investimento, uma vez que as ações 

decorreram durante o período da IFFS International Furniture Fair Singapore, 

onde participaram empresas Portuguesas que asseguram transporte de peças e 

mostruários, assim como o espaço de exposição, estando apenas afeto ao 

projeto o aluguer de salas e catering, das receções realizadas. 

Estas ações superaram as espectativas iniciais, testemunhadas pelo Embaixador 

de Portugal em Singapura, assim como a Delegada da AICEP para a região. 

N.º de 
Ordem 

Descrição do Investimento 
Valor 

Aprovado 
Valor 

Executado 
Desvio 

% de 
Realização 

55 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - 
Aluguer de Sala  

8000,00 5103,81 -2896,19 -36,20% 

56 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - 
Transporte de Mostruários e Pequenas 
Peças de Mobiliário 

3690,00   -3690,00 -100,00% 

57 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - 
Serviço de Catering 

5250,00   -5250,00 -100,00% 

58 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - 
Serviços de Consultoria 

5608,80   -5608,80 -100,00% 

59 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - 
Despesas de Viagem Técnicos APIMA 

3200,00   -3200,00 -100,00% 
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60 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - 
Despesas de Alojamento Técnicos 
APIMA 

2880,00   -2880,00 -100,00% 

61 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - 
Despesas de Alimentação Técnicos 
APIMA 

780,00   -780,00 -100,00% 

62 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - 
Aluguer de Sala  

8000,00 1531,69 -6468,31 -80,85% 

63 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - 
Transporte de Mostruários e Pequenas 
Peças de Mobiliário 

3690,00   -3690,00 -100,00% 

64 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - 
Serviço de Catering 

5250,00 3786,69 -1463,31 -27,87% 

65 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - 
Serviços de Consultoria 

5608,80 5608,80 0,00 0,00% 

66 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - 
Despesas de Viagem Técnicos APIMA 

3200,00 763,46 -2436,54 -76,14% 

67 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - 
Despesas de Alojamento Técnicos 
APIMA 

2880,00 1159,00 -1721,00 -59,76% 

68 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "IFFS - Singapura" - 
Despesas de Alimentação Técnicos 
APIMA  

780,00   -780,00 -100,00% 

Total          58 817,60           17 953,45  -     40 864,15  -69,48% 
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Atividade 5 – Apresentação / Promoção do Mobiliário 

Português aquando da Feira Internacional "ISaloni - Milão" 

 
A Atividade 5, concluiu com uma percentagem de realização de 81,62%. Ou seja, 

foram executados 90.700,51 euros, quando o montante previsto era de 49.938,80 

euros. Analisada rubrica a rubrica, verifica-se que o valor de aluguer superou em 

muito o previsto, apesar do esforço em encontrar outras soluções, esta acabou 

por ser das mais económicas, tendo em conta a grande procura de espaços para 

a Tortona Design Week cujo volume de visitantes supera as da própria ISaloni, 

que se realiza na Fira Milano. A operação logística, para esta ação foi complexa, 

devido às limitações de acesso e licenças necessárias para chegar ao centro de 

Milão, para além da recolha, armazenagem, montagem e desmontagem das 

peças e posterior retorno ao local de origem. O volume de visitas ultrapassou as 

30.000, pelo que também o número de convidados superou as espectativas e por 

essa razão foi necessário reforçar o investimento em catering, que foram 

compensadas pela não realização de outras despesas que não se relevaram 

necessárias ou que por outro lado já estavam contempladas noutras ações deste 

projeto. 

N.º de 
Ordem 

Descrição do Investimento 
Valor 

Aprovado 
Valor 

Executado 
Desvio 

% de 
Realização 

69 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" - 
Aluguer de Espaço na Rua Tortona 

14000,00 49218,84 35218,84 251,56% 

70 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" - 
Transporte de Mostruários e Pequenas 
Peças de Mobiliário 

2460,00 25087,50 22627,50 919,82% 

71 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" - Serviço 
de Catering 

7500,00 9858,43 2358,43 31,45% 

72 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" - 
Serviços de Consultoria 

5608,80   -5608,80 -100,00% 

73 Sessão de Apresentação / Promoção do 1200,00 1100,32 -99,68 -8,31% 
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Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" - 
Despesas de Viagem Técnicos APIMA 

74 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" - 
Despesas de Alojamento Técnicos 
APIMA 

3500,00 1972,38 -1527,62 -43,65% 

75 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ISaloni - Milão" - 
Despesas de Alimentação Técnicos 
APIMA 

910,00 251,35 -658,65 -72,38% 

11 

Conceção e Realização de Vídeo 
Institucional de Apresentação / 
Promoção do Mobiliário Português 
para Redes Sociais 

2460,00   -2460,00 -100,00% 

12 

Conceção e Realização de Vídeo 
Institucional de Apresentação / 
Promoção do Mobiliário Português 

7380,00   -7380,00 -100,00% 

13 

Conceção e Impressão de Brochura 
Institucional de Apresentação / 
Promoção do Mobiliário Português 

4920,00 741,69 -4178,31 -84,93% 

101.P.1 
Promoção - Communication Package 
2019 - Isaloni Milão 

0,00 1220,00 1220,00  

104.P.1 

Sessão de Apresentação / Promoção do 
Mobiliário Português aquando da feira 
Internacional ISaloni Milão - Promoção 

0,00 1250,00 1250,00   

Total          49 938,80           90 700,51        40 761,71  81,62% 

 
 
 

Atividade 6 – Missão Inversa aquando de Showroom de 

Mobiliário Português na Alfândega do Porto (Portugal Home 

Week) 

 

A Atividade 6, concluiu com uma percentagem de realização de 161,85%. Ou 

seja, foram executados 292.020,83 euros, quando o montante previsto era de 

111.523,20 euros. A APIMA solicitou o reconfiguração do investimento à AICEP, 

que aprovou a transferências de verbas não usadas nas atividades de 1 a 5 para 

a atividade 6, de acordo com as ações desenvolvidas. No entanto em termos de 

análise vamos seguir a metodologia de comparar os valores aprovados com os 
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valores executados, sem ter em conta os ajustamentos autorizados e aprovados. 

Analisada rubrica a rubrica, verificamos que existem grandes desfasamentos e 

ajustamentos, para além do acréscimo de novas rubricas não previstas, mas que 

foram autorizadas pela AICEP, no sentido de responder às necessidades da 

reconfiguração das ações desta atividade. A realização de múltiplas ações dentro 

desta atividade, com necessidades de diferentes espaços, levou a que o número 

de salas e espaços na Alfandega do Porto fosse maior que o inicialmente 

previsto, assim como os meios audiovisuais necessário para a cobertura e apoio 

aos eventos do Portugal Home Week. 

N.º de 
Ordem 

Descrição do Investimento 
Valor 

Aprovado 
Valor 

Executado 
Desvio 

% de 
Realização 

9 

Aquisição e Atualização de Base de 
Dados Nacional das Indústrias de 
Mobiliário de Madeira e Afins 

4305,00 3690,00 -615,00 -14,29% 

76 

Missão Inversa aquando da Realização 
do Showroom de Mobiliário Português 
na Alfandega do Porto - Aluguer de 
Salão Nobre e Equipamentos 
Audiovisuais 

5535,00 55534,50 49999,50 903,33% 

77 

Missão Inversa aquando da Realização 
do Showroom de Mobiliário Português 
na Alfandega do Porto - Serviços de 
Consultoria 

4723,20   -4723,20 -100,00% 

78 

Missão Inversa aquando da Realização 
do Showroom de Mobiliário Português 
na Alfandega do Porto - Despesas com 
serviço de Catering 

2000,00 4000,00 2000,00 100,00% 

79 

Missão Inversa aquando da Realização 
do Showroom de Mobiliário Português 
na Alfandega do Porto - Despesas com 
Jantar Boas vindas 

7500,00 20000,00 12500,00 166,67% 

80 

Missão Inversa aquando da Realização 
do Showroom de Mobiliário Português 
na Alfandega do Porto - Despesas de 
Alojamento dos Convidados 
Estrangeiros 

30000,00 6042,54 -23957,46 -79,86% 

81 

Missão Inversa aquando da Realização 
do Showroom de Mobiliário Português 
na Alfandega do Porto - Despesas de 
Viagem de Convidados Europeus 

25000,00 96868,49 71868,49 287,47% 

82 
Missão Inversa aquando da Realização 
do Showroom de Mobiliário Português 

30000,00 39147,00 9147,00 30,49% 
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na Alfandega do Porto - Despesas de 
Viagem de Convidados não Europeus 

83 

Missão Inversa aquando da Realização 
do Showroom de Mobiliário Português 
na Alfandega do Porto - Despesas de 
Aluguer de 2 Autocarros para 
Deslocação dos Convidados 

2460,00 4477,20 2017,20 82,00% 

102.P.1 

Missão Inversa aquando da realização 
do Showroom de Mobiliário Português 
na Alfandega do Porto - Assessoria de 
Imprensa 

0,00 3075,00 3075,00   

103.P.1 

Missão Inversa aquando da realização 
do Showroom de Mobiliário Português 
na Alfandega do Porto - Promoção 

0,00 300,00 300,00   

105.P.1 

Missão Inversa aquando da realização 
do Showroom de Mobiliário Português 
na Alfandega do Porto - Comunicação e 
Imagem 

0,00 56086,10 56086,10   

106.P.1 

Missão Inversa aquando da realização 
do Showroom de Mobiliário Português 
na Alfandega do Porto - Serviços 
Diversos 

0,00 2800,00 2800,00   

Total        111 523,20         292 020,83      180 497,63  161,85% 

 

As despesas com os serviços de catering também foram superiores devido ao 

maior número de convidados e visitantes nesta ação, que superou todas as 

espectativas iniciais. 

Em coordenação com as diferentes Delegações da AICEP, foram selecionados 

convidados de quatro continentes, ultrapassando o número inicialmente 

previsto, mas para honrar compromissos assumidos e não defraudar 

espectativas dos ilustres convidados optamos por reforçar esta rubrica, por 

essa razão houve alguma dificuldade na marcação de viagens, superado o 

valor inicialmente previsto. 

Nesta atividade foram acrescentadas rubricas necessárias à execução das 

ações, como a comunicação, acessória de imprensa, promoção e serviços 

diversos como é o caso dos serviços de tradução e de hospedeiras de apoio. 

A Atividade superou os números inicialmente previstos, tendo recebido 119 

importadores de 26 países de quatro continentes, 14 jornalistas internacionais 

de 7 países Alemanha, Hungria, Rússia, Espanha, França, Polonia e Estados 

Unidos da América. O Home Summit teve a presença confirmada de 435 
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assistentes, sem contar com os convidados nacionais (empresários e AICEP). 

O Portugal Home Week teve a participação de 954 pessoas, sem contar 

organização, convidados VIP, Convidados do Guimarães Home Fashion Week, 

Convidados Oradores e os participantes expositores no HOME SHOW. O 

número de convidados no Home Party foi de 270 e no Home Dinner foi de 

446.Foram ainda registadas 47 visitas a empresas solicitadas pelos 

importadores da Missão inversa. 

O Portugal Home Week, teve integrou também atividades complementares 

como o AD Design promovido pela AIMMP que realizou uma exposição durante 

o PHW de peças que participaram nesse projeto, assim como o Premio de 

Design promovido pela Fundação de Serralves e cujas peças estavam patentes 

naquela fundação. 

Estas atividades não tiveram impacto financeiro no projeto SIAC, pois foram da 

responsabilidade das entidades que os organizam. 

 

Atividade 7 – Ações de Prospeção de Novos Mercados 

Prioritários 

 

A Atividade 7, concluiu com uma percentagem de realização de -61,56%. Ou 

seja, foram executados 14.223,27 euros, quando o montante previsto era de 

37.000,00 euros. Esta atividade teve uma execução mais baixa em virtude de a 

APIMA ter adquirido os Estudos de Mercado Mundiais, o World Furniture Outlook 

2020 e o E-commerce Furniture Industry, por um valor substancialmente mais 

baixo com uma redução de 87,86% do orçamentado. O facto de ter havido uma 

substituição do mercado do Canadá pelo mercado Grego, também levou a que as 

despesas de deslocação fossem mais baixas como se pode constatar nos 

números de ordem 85 a 87. 

Na missão à Coreia do Sul e Japão, também se obtiveram algumas poupanças 

relativas às despesas dos números de ordem 89 e 90, 92 e 93, quer ao nível das 

despesas de alojamento, quer ao nível das despesas de alimentação. 
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N.º de 
Ordem 

Descrição do Investimento 
Valor 

Aprovado 
Valor 

Executado 
Desvio 

% de 
Realização 

84 

Aquisição de Estudos de Mercado 
Mundiais sobre o Setor do Mobiliário a 
nível Global e Específicos de cada 
Subsetor 

18450,00 2240,00 -16210,00 -87,86% 

85 

Missão de Prospeção do Mercado 
Grego - Despesas de Viagem dos 
Técnicos da APIMA  

2800,00 379,36 -2420,64 -86,45% 

86 

Missão de Prospeção do Mercado 
Grego - Despesas de Alojamento dos 
Técnicos da APIMA  

2400,00 760,54 -1639,46 -68,31% 

87 

Missão de Prospeção do Mercado 
Grego - Despesas de Alimentação dos 
Técnicos da APIMA 

650,00 281,90 -368,10 -56,63% 

88 

Missão de Prospeção do Mercado 
Japonês - Despesas de Viagem dos 
Técnicos da APIMA  

3200,00 3200,00 0,00 0,00% 

89 

Missão de Prospeção do Mercado 
Japonês - Despesas de Alojamento dos 
Técnicos da APIMA  

2500,00 2000,00 -500,00 -20,00% 

90 

Missão de Prospeção do Mercado 
Japonês - Despesas de Alimentação 
dos Técnicos da APIMA 

650,00 396,80 -253,20 -38,95% 

91 

Missão de Prospeção do Mercado Sul 
Coreano - Despesas de Viagem dos 
Técnicos da APIMA  

3200,00 3200,00 0,00 0,00% 

92 

Missão de Prospeção do Mercado Sul 
Coreano - Despesas de Alojamento dos 
Técnicos da APIMA  

2500,00 1764,67 -735,33 -29,41% 

93 

Missão de Prospeção do Mercado Sul 
Coreano - Despesas de Alimentação 
dos Técnicos da APIMA  

650,00   -650,00 -100,00% 

Total          37 000,00           14 223,27  -     22 776,73  -61,56% 

 

 

Atividade 8 – Gestão Global do Projeto 

 

A Atividade 8, concluiu com uma percentagem de realização de -68,15%. Ou 

seja, foram executados 43.567,69 euros, quando o montante previsto era de 

136.809,23 euros. Os números de ordem 95 e 96, relativos ao relatório intercalar 

e a este relatório final foram cumpridos na integra.  



Estudo Intercalar de Avaliação do Projeto “Promover a Internacionalização 
do Mobiliário Português - PORTUGUESE FURNITURE” 

 

P á g i n a  48 | 55 

 

Em 2018 e 2019, no seio desta atividade foram ainda efetuadas as 

certificações dos pedidos de reembolso por parte de sociedade de ROC, pelo 

que as rubricas 97 e 98, tiveram uma execução de 100% considerando o total 

previsto para este serviço. 

O maior desvio desta atividade foi nos números de ordem 99 e 100 relativos à 

imputação de Pessoal Técnico ao projeto, que foi imputada uma percentagem 

bastante mais baixa da prevista, pois foi suficiente para acompanhar e executar o 

projeto. 

Uma análise ao quadro abaixo permite verificar que o desvio final obtido 

(93.241,54 euros) resulta totalmente de uma menor imputação dos vencimentos 

dos quadros da equipa técnica da APIMA ao projeto. A associação tem outros 

programas de apoio em desenvolvimento no mesmo período de execução deste 

projeto, pelo que tem que gerir com o maior rigor possível a distribuição dos seus 

recursos humanos por cada operação. 

 

N.º de 
Ordem 

Descrição do Investimento 
Valor 

Aprovado 
Valor 

Executado 
Desvio 

% de 
Realização 

95 

Organização e Elaboração de Relatório 
Intercalar de Execução e Cumprimento 
dos Objetivos do Projeto  

9348,00 9348,00 0,00 0,00% 

96 

Organização e Elaboração de Relatório 
Final de Execução e Cumprimento dos 
Objetivos do Projeto 

14022,00 14022,00 0,00 0,00% 

97 Despesas com a Intervenção do ROC 2214,00 1845,00 -369,00 -16,67% 

98 Despesas com a Intervenção do ROC 2706,00 3075,00 369,00 13,64% 

99 Pessoal técnico 50441,41 7893,22 -42548,19 -84,35% 

100 Pessoal técnico 58077,82 7384,47 -50693,35 -87,29% 

Total        136 809,23           43 567,69  -     93 241,54  -68,15% 
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6. ANÁLISE DOS OBJETIVOS PROPOSTOS vs. 

RESULTADOS OBTIDOS 

 
Com o objetivo de aferir se os objetivos propostos pelo promotor em sede de 

candidatura foram efetivamente alcançados, procede-se nas páginas que se 

seguem deste documento, a uma análise pormenorizada dos indicadores do 

projeto. 

 

Indicadores de Resultado do Programa Operacional  

 

Nº Indicador Método de cálculo Unidade Previsto Realizado

1

Novos acordos de 

parceria/colaboração firmados 

face ao número de presenças 

institucionais por mercado 

externo

Percentagem de novos 

acordos de parceria / n.º de 

presenças institicionais por 

mercado externo

% 180% 180%

2

PME que consideraram útil a 

informação, metodologias ou 

ferramentas disponibilizadas no 

âmbito do projeto face ao total 

das PME que beneficiaram das 

ações e resultados

Percentagem de PME's que 

utilizaram ou consideram útil a 

informação

% 70% 82%

3

Notícias/artigos gerados pela 

imprensa dos mercados alvo de 

promoção internacional 

integrada da oferta nacional de 

bens e serviços com referência 

às mensagens chave da 

campanha face ao total de 

notícias/ artigos gerados pela 

imprensa desses mercados alvo

Percentagem de notícias e 

artigos gerados pela imprensa 

nos mercados alvo / n.º de 

mensagens chave da 

campanha

% 60% 62%

 
 

O projeto como se pode analisar pelo quadro acima, atingiu ou superou os 

resultados previstos. 

As parcerias realizadas a nível internacional, foram atingidas, algumas ainda 

estão em desenvolvimento dos termos finais, estando a ser acompanhadas 

pelos Delegados da AICEP, devido às dificuldades de tradução e comunicação 

como é o caso da Coreia do Sul e o Japão, em todo o caso, foram 
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desenvolvidas parcerias com a Associação Portugal Japão e a Câmara de 

Comercio e Indústria Luso Japonesa. 

No âmbito de inquérito realizado às empresas da Fileira, 82% considerou muito 

útil a informação. 

Ao nível dos artigos e mensagens chave usadas pela imprensa a realização 

superou em 2% o previsto. 

 

Indicadores de relevantes na perspetiva do beneficiário/projeto  

 

No quadro abaixo, poderemos analisar os indicadores selecionados para a 

avaliação do projeto e as diferenças entre o previsto e o realizado, sendo fácil de 

constatar que quase a totalidade dos indicadores foram realizados conforme 

previsto ou superados. 

As exceções no cumprimento de objetivos, como é o caso dos indicadores 19, 20 

e 21, que ao questionar os técnicos da APIMA, nos informaram da dificuldade de 

recolher a informação publicada, principalmente nos casos em que o idioma não 

é português, espanhol, inglês, francês ou o alemão, a barreira linguística que não 

permite uma eficaz recolha da informação. 

 

A maior parte das publicações internacionais, muitas das vezes foram 

identificadas pelas Delegações da AICEP, que nos faziam chegar pdf das 

publicações escritas e algumas edições online, sendo tarefa difícil o follow-up do 

trabalho editado pelos jornalistas internacionais, sobre as atividades 

desenvolvidas. 

 

O indicador 17, corresponde a uma ação dentro da atividade que não foi 

realizada em 2018, assim como o indicador 14 que não foi produzida a brochura 

por se entender não ser prático a sua disseminação. 

 

Apesar dos ajustamentos realizados em cada uma das atividades pro força da 

articulação com a AICEP e melhor execução do projeto, os objetivos foram 

globalmente cumpridos. 
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Nº Indicador 
Método 

de 

cálculo 

Unidade Previsto Realizado 

1 
Número de mercados alvo, comunitários e terceiros, objeto de intervenção 
relevante 

N/A Nº 4 6 

2 Número de ações de disseminação realizadas no decorrer do projeto N/A Nº 4 4 

3 
Número de participantes nas ações de disseminação realizadas no decorrer do 

projeto 
N/A Nº 600 823 

4 
Número de ações de apresentação / promoção realizadas nos mercados 

internacionais alvo 
N/A Nº 7 7 

5 Número mínimo de convidados players do setor presentes nessas sessões N/A Nº 1000 1006 

6 Número de estudos de mercado adquiridos/realizados para o setor do mobiliário N/A Nº 4 2 

7 Número de missões de prospeção de novos mercados emergentes N/A Nº 3 3 

8 
Número de acordos / parcerias de colaboração institucional firmados em novos 
mercados emergentes 

N/A Nº 6 6 

9 Número total de artigos / notícias publicadas pela imprensa internacional N/A Nº 260 266 

10 
Sessões de Apresentação dos Resultados do Projeto (Porto e Leiria) - Nº de 

Empresas Participantes 
N/A Nº 350 0 

11 
Sessões de Apresentação do Projeto (Porto e Leiria) - Nº de Empresas 

Participantes 
N/A Nº 250 624 

12 
Sessões de Apresentação do Projeto (Porto e Leiria) - Nº de Artigos / Noticias 
publicadas na Imprensa Nacional 

N/A Nº 10 15 

13 
Sessões de Apresentação dos Resultados do Projeto (Porto e Leiria) - Nº de 
Artigos / Noticias publicadas na Imprensa Nacional 

N/A Nº 20 22 

14 
Produção de Uma Brochura Institucional do Setor de Mobiliário Português - Nº 
de exemplares impressos 

N/A Nº 5000 0 

15 

Sessão de Apresentação / Promoção do Mobiliário Português aquando da 

Participação Institucional da APIMA na Feira Internacional "Maison & Objet - 
Paris" - Nº de Artigos Publicados pela Imprensa Internacional (2018) 

N/A Nº 50 52 

16 
Sessão de Apresentação / Promoção do Mobiliário Português aquando da 
Participação Institucional da APIMA na Feira Internacional "Maison & Objet - 
Paris" - Nº de Artigos Publicados pela Imprensa Internacional (2019) 

N/A Nº 50 55 

17 
Sessão de Apresentação / Promoção do Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Nº de Artigos Publicados pela Imprensa 

Internacional (2018) 

N/A Nº 30 0 

18 
Sessão de Apresentação / Promoção do Mobiliário Português aquando da Feira 
Internacional "ICFF - Nova Iorque" - Nº de Artigos Publicados pela Imprensa 

Internacional (2019) 

N/A Nº 30 32 

19 

Sessão de Apresentação / Promoção do Mobiliário Português aquando da Feira 

Internacional "IFFS -Singapura" - Nº de Artigos Publicados pela Imprensa 
Internacional (2018) 

N/A Nº 20 5 

20 

Sessão de Apresentação / Promoção do Mobiliário Português aquando da Feira 

Internacional "IFFS -Singapura" - Nº de Artigos Publicados pela Imprensa 
Internacional (2019) 

N/A Nº 20 11 

21 

Sessão de Apresentação / Promoção do Mobiliário Português aquando da Feira 

Internacional "ISaloni - Milão" - Nº de Artigos Publicados pela Imprensa 
Internacional 

N/A Nº 60 34 

22 
Missão Inversa aquando de Showroom de Mobiliário Português na Alfândega do 

Porto - Nº de Artigos Publicados pela Imprensa Internacional 
N/A Nº 80 78 

23 
Estudos de Mercados Global e Sectorizados do Setor da Indústria do Mobiliário 

a Nível Mundial - Nº de Empresas Beneficiadas 
N/A Nº 1200 1248 

24 
Missão de Prospeção ao Mercado Canadiano - Nº de Acordos / Parcerias com 
Entidades / Instituições Relevantes Locais 

N/A Nº 2 2 

25 
Missão de Prospeção ao Mercado Japonês - Nº de Acordos / Parcerias com 
Entidades / Instituições Relevantes Locais 

N/A Nº 2 2 

26 
Missão de Prospeção ao Mercado Sul Coreano - Nº de Acordos / Parcerias com 
Entidades / Instituições Relevantes Locais 

N/A Nº 2 2 
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7. CONCLUSÕES 

 

O projeto “Promover a Internacionalização do Mobiliário Português – Portuguese 

Furniture”, desenvolvido pela APIMA no período compreendido entre 1 de janeiro 

de 2018 e 31 de dezembro de 2019, focou-se num conjunto de atividades de 

forma a promover o setor do Mobiliário em particular e da Fileira Casa em geral. 

 

Com a coordenação e apoio institucional da AICEP, foi adotada a marca Made in 

Portugal Naturally, mais abrangente da Fileira Casa e promovendo de forma geral 

a Indústria nacional, aumentando e valorizando a produção e os produtos Made 

In Portugal.  

 

A globalização dos negócios, a digitalização da economia, permite chegar mais 

longe e penetrar de forma multicanal com mercados mais distantes, no entanto, 

as dificuldades especificas da industria do mobiliário obrigam a estratégias de 

proximidade, para que a experiencia sensorial do produto possa ser avaliada, um 

bom sofá não se avalia por uma foto, mas sim pela experiencia de se sentar, de 

avaliar o conforto das espumas, dos matérias que o revestem, assim como os 

moveis de madeira natural, cujos acabamentos oferecem diferentes estados 

emocionais pelo tato ou pela visão, com acabamentos naturais à base de 

aquosos ou de técnicas sofisticadas de alto brilho ou lacagem, assim como, o uso 

de técnicas ancestrais de acabamento com prata, ouro, vidro ou pedra natural. 

 

Nessa medida, saúda-se a iniciativa tomada pela APIMA enquanto associação 

setorial que tem como objetivo a promoção da defesa dos interesses dos seus 

associados, mas que historicamente é parceira das associações da fileira com 

quem colabora enumeras vezes e por diversas vezes realiza iniciativas 

abrangentes e complementares. 

 

Apesar de a fileira do Casa apresentar resultados muito positivos nos últimos 

anos, em especial no indicador exportações, onde diga-se, o papel da APIMA tem 
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sido fundamental através da promoção de alguns dos maiores Projetos Conjuntos 

de Internacionalização aprovados pelo Programa COMPETE2020, do Portugal 

2020, todos os agentes do setor reconhecem que existem ainda muitas questões 

a trabalhar e a melhorar. Trata-se, claro está, de um processo contínuo, que não 

pode nunca parar, sob pena da indústria nacional ser substituída no mercado por 

algum dos seus concorrentes.   

 

Importava por isso no decorrer do projeto produzir conhecimento, envolver 

ativamente os diferentes atores do setor na definição e ajustamento de conceitos 

à realidade nacional e, numa fase posterior, dinamizar um vasto programa de 

comunicação e divulgação dos trabalhos realizados.  

 

Como demonstraram as páginas precedentes, o programa de ação proposto em 

sede de candidatura atingiu os objetivos propostos, com todas as atividades a 

serem realizadas, com os ajustamentos aprovados pela AICEP. 

 

O promotor adquiriu dois importantes estudos setoriais, um perspetivando o 

desenvolvimento do setor a nível mundial em 2020, com os dados dos 100 

maiores mercados mundiais, o outro estudo sobre o E-commerce na indústria de 

mobiliário a nível mundial, estes estudos foram desenvolvidos pela CSIL, 

entidade italiana que monitoriza permanentemente a indústria de mobiliário. 

 

Destaque para o Portugal Home Week e as suas ações, onde o Home Summit 

teve um papel muito importante no posicionamento do evento a nível 

internacional, com a presença de nomes de primeira linha internacional e 

nacional, lançando as bases para um futuro promissor e um crescimento 

sustentado do evento na escala dos mais importantes fóruns de discussão da 

Fileira Casa. 

 

A diversidade de visitantes internacionais de 26 mercados, de todos os cantos do 

mundo, que participaram na missão inversa e os jornalistas e editores que nos 

visitaram, demonstra a capacidade de atração que Portugal desperta e a 
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curiosidade de quem nos visita e a forma surpreendente forma em como 

recebemos e o encanto da descoberta de todas as artes e técnicas que ainda 

temos e dominamos. 

 

De relevar ainda muito positivamente o esforço empreendido pelo projeto para 

fomentar parcerias, para se poder responder de forma mais eficaz às exigências 

dos mercados internacionais.  

 

O conhecimento adquirido nos mercados visitados, e as parcerias e os contactos 

estabelecidos, permitem aumentar o conhecimento das empresas portuguesas, 

criar estratégias coletivas e individuais de abordagem e desenvolver ferramentas 

para uma mais rápida penetração nos mercados. 

 

Como não poderia deixar de ser, o projeto não deixou de lado as plataformas de 

comunicação e de divulgação, pelo que ao longo do programa de ação promoveu 

workshops, ações de sensibilização e eventos de apresentação dos resultados.  

 

Apostou ainda na conceção e desenvolvimento de conteúdos para a sua 

disseminação nas redes sociais, onde a qualidade de imagem, o sentido estético 

e a dinâmica comunicacional se destacaram.  

 

Importa, por fim, referir que o projeto atingiu a grande maioria dos indicadores 

propostos (PO e de resultado), tendo nalguns casos inclusive ultrapassado os 

valores apontados em candidatura. 

 

Em face do acima apresentado, no nosso entendimento, o projeto “Promover a 

Internacionalização do Mobiliário Português – Portuguese Furniture” atingiu 

claramente os objetivos propostos, pelo que a avaliação global da sua execução 

só poderá ser considerada francamente positiva.  

 

No mesmo período em que decorreu o projeto, mostrando grande resiliência, o 

setor do Mobiliário nacional é hoje um setor mais preparado, que aposta em 
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fatores intangíveis como o design e a criatividade, a inovação e a marca. Para 

além disso, reforçou e qualificou o seu capital humano e as suas capacidades de 

produção. 

 

De acordo com os números revelados pelo Instituto Nacional de Estatística, em 

2019 o setor do Mobiliário e Colchoaria terá exportado mais 3,7% do que em 

2018, num total de 1,9 mil milhões de euros, o que representa um recorde 

absoluto. 

 


