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Na última década o preço médio do
calçado exportado a nível mundial
aumentou 33,8%, ascendendo agora a
10,37 dólares o par. Na década anterior
os preços médios do calçado tinham
aumentado menos de metade, ou seja,
apenas 16,4%. Para os próximos anos,
dados do Business Conditions Survey
do Word Footwear apontam para um
acentuar desta tendência de aumentos de
preços do calçado. No caso português,
há literalmente ordem para aumentar
os preços de exportação. O gabinete de
estudos da APICCAPS explica as razões
para isso acontecer:
MATÉRIAS-PRIMAS
O custo das matérias-primas aumentou
de forma expressiva desde março do
ano transato. Se no início da pandemia,
as commodities internacionais sofreram
uma quebra de preço significativa,
a realidade alterou-se, nos
últimos meses, de forma
expressiva e hoje o
índice da Bloomberg
que segue o preço
médio das matérias
primas está já 24% acima
dos valores pré-pandemia.
Com efeito, este movimento
ocorreu nos preços da energia, do
algodão, dos polímeros, dos minerais
e várias matérias-primas que, direta ou
indiretamente. são utilizadas na indústria.
Para o setor do calçado, nada é mais
determinante do que os preços dos
curtumes. E aqui o sinal não é diferente:
de acordo com o Índice de Preços na
Produção Industrial dos EUA, o preço do
couro aumentou, em média, 28% face aos
valores pré-pandemia. Este é, pois claro,
o maior sinal de alerta para o aumento do
preço do calçado de couro.
CUSTO DOS TRANSPORTES
O aumento do preço da energia, em
conjunto com a disrupção das cadeias
logísticas a nível mundial, conduziu a um
disparar dos custos dos transportes de
mercadorias nos últimos meses. Mas,
vamos a números: o custo do transporte
marítimo aumentou mais de 520% desde
o início da pandemia (o transporte de
um contentor de 40 pés que custava
2.000 dólares custa hoje em média mais
do que 6.000 dólares). Já o transporte

aéreo aumentou também quase 200%.
Para um setor como o calçado, que
exporta mais de 95% da produção para
todo o mundo e que tem vindo mais
recentemente a descobrir uma grande
oportunidade nas vendas online, este
deverá ser um indicador a que devem
estar particularmente atentos.
CUSTOS SALARIAIS
Os salários têm aumentado um pouco
por todo o mundo. Em Portugal, o Salário
Mínimo Nacional aumentou mais de 40%
desde 2014. Para 2022 foi já confirmado
um novo aumento que colocará o salário
mínimo nos 705 euros (9.780 € anuais),
representando mais 6% face ao de 2021.
Se tivermos em conta o número de horas
efetivamente trabalhadas, os dados de

setembro de 2021 apontam para que
na fileira do couro, desde 2019, o custo
por hora efetivamente trabalhada tenha
aumentado 9,9%.
INFLAÇÃO
A evolução da inflação, tanto em
Portugal como nos nossos principais
mercados, também deverá manter a
um ritmo muito mais acentuado do que
estávamos habituados. Em novembro
de 2021, face ao mesmo mês de 2020, a
Área Euro (onde se incluem grande parte
dos principais mercados de destino das
exportações portuguesas de calçado),
registou uma taxa de inflação de 4,9%.
Este é um valor bastante acima da

média 2015-2020 (0,9%) e, ainda mais
importante, que se prevê que tenha um
impacto disruptivo, estimando-se que no
futuro se mantenham níveis de inflação
próximos ou acima dos 2%, portanto mais
do dobro do que no passado recente.
Se, por um lado, este dado nos permite
abrir a oportunidade, uma vez que os
mercados estarão disponíveis para aceitar
os necessários aumentos de preços,
por outro, os custos de produção serão
também necessariamente influenciados
pelo aumento generalizado dos preços
em Portugal.
PREÇOS
Voltemos ao preço médio e aos resultados
do Bussiness Conditions Survey. Se é
verdade que o preço médio do calçado
exportado aumentou mais de 33% na
última década, o painel de especialistas
inquiridos (122 respostas válidas, 43%
provenientes da Europa, 30% da Ásia,
13% e 7% da América do Norte e
do Sul, respetivamente,
6% da África e
1% da
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ORDEM PARA AUMENTAR PREÇOS
_

Oceânia)
confirma a
expectativa de
aumento de preços. Mais de três quartos
dos inquiridos acredita que os preços
aumentem no próximo ano, enquanto
apenas 3% acreditam que irão diminuir.
Apenas um em cada cinco entrevistados
espera que os preços médios de
exportação de calçado permaneçam
inalterados. Esta orientação é comum aos
especialistas que operam em todas as
linhas de negócio. Geograficamente, as
perspetivas sobre a evolução dos preços
são um pouco mais cautelosas em África
e na Ásia do que em outros continentes,
mas o equilíbrio de respostas extremas é
maior do que 50 pontos percentuais em
todas as regiões.
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JÁ COMEÇAM OS PREPARATIVOS PARA A NOVA EDIÇÃO DA MICAM
_
A maior feira de calçado do mundo decorre de 20 a 22 de fevereiro

Já arrancaram por estes dias, em Itália, os preparativos
para a nova edição da MICAM. Siro Badon, Ppresidente da
Assocalzaturifici e da MICAM adianta que a próxima edição já
está em marcha. “Já estamos a trabalhar na 93º edição da maior
feira de calçado do mundo, para garantir uma melhor oferta de
produtos e de oportunidades. Queremos voltar aos níveis prépandemia rapidamente”.

novembro / 2021

A próxima edição decorre de 20 a 22 de fevereiro, mantendo o
formato de três dias, e apresentará a coleção outono-inverno
2022-2023. O horário será alargado até às 19h00 nos primeiros
dois dias do evento e até às 18h no terceiro dia. Para a edição de
outono, a feira voltará ao formato de quatro dias e realizar-se-á de
18 a 21 de setembro de 2022. Em fevereiro, Siro avança que a feira

“Acredito que o nome ideal para esta última edição será
"Renascentista", uma vez que marca o renascimento da indústria.
Os números foram bastante satisfatórios e confirmaram, mais uma
vez, que a MICAM é um evento único da indústria de calçado”.
Além disso, em fevereiro de 2022, a MICAM voltará a dedicar
um espaço aos novos talentos, através do projeto Emerging
Designers, que tem como objetivo apresentar as criações de
jovens designers promissores de todo o mundo, selecionados por
um painel de especialistas.

O QUE MUDA NOS AEROPORTOS?
Quais são os novos procedimentos em vigor nos aeroportos de Portugal?

A partir das zero horas do dia 1 de
dezembro, todos os passageiros de voos
internacionais que chegam a Portugal,
para além de possuírem o certificado de
vacinação têm de apresentar um teste no
momento do embarque. Pode ser um teste
PCR ou teste rápido com antecedência de
72 ou 48 horas, respetivamente. Segundo
avança o portal do Governo, se este teste
não for apresentado, o passageiro pode
não embarcar e as companhias áreas
ficam sujeitas a coimas.
Será também dado um grande enfâse ao
preenchimento do Passenger Locator
Form, uma ferramenta valiosíssima
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terá uma maior oferta de produtos. “A próxima edição do MICAM
estará de volta para dar um novo impulso ao mercado, graças à
sua ampla oferta: calçado para homem, mulher e criança”.

que permite identificar onde é que o
passageiro viajou da aeronave.
Também a partir da meia-noite do dia
1 de dezembro, os passageiros que
vêm de origem não Schengen passam
a ser controlados por uma empresa de
segurança - contratada pela ANA - para
fazer a verificação desta documentação
antes do controlo de passaportes.
No caso dos voos com origem Schengen
esse controlo vai ser feito nas chegadas,
na área pública de chegadas pós-alfândega. Para evitar que haja um
duplo controlo, aos passageiros que já

o fizeram no interior do terminal, será
entregue uma pulseira que permitirá que
sejam retirados do percurso onde seriam
novamente controlados.
Estão isentos destes procedimentos os
passageiros domésticos, que viajem
de outro aeroporto nacional. Estes
passageiros também irão receber uma
pulseira na origem e vão poder passar
pelo canal dos passageiros que já foram
controlados no espaço Schengen.
A isenção aplica-se ainda a passageiros
com menos de 12 anos e às tripulações, de
acordo com a legislação agora em vigor.

Com as notícias de novas vagas em alguns países
europeus, a Expo Riva Shuch dá sinais de tranquilidade.
A organização daquela que é uma das primeiras feiras
da temporada e das mais relevantes para a indústria de
calçado garante que tudo se mantém como planeado
Até à data, a organização da feira tem todos os
expositores confirmados, cerca de 500, e 80% dos
visitantes confirmados.
Tal como aconteceu na edição de julho de 2021, serão
implementadas medidas de higiene e segurança no
recinto do evento.

FEIRAS

RIVA DÁ SINAIS DE TRANQUILIDADE
_

A feira decorre de 15 a 18 de janeiro de 2022 em Riva del
Garda, Itália.
Cerca de 60% dos expositores confirmados são oriundos
de países como Alemanha, Portugal, Espanha, Turquia e
França.
Em Itália, a variante Omicron está controlada. O país
tem 85% dos maiores de 12 anos vacinados e está em
andamento a campanha da terceira dose da vacina.

APLF: EDIÇÃO ESPECIAL NO DUBAI
A próxima edição da APLF Leather and Materials vai
acontecer no Dubai. A edição APLF Dubai Special Edition
terá lugar de 30 de março a 1 de abril de 2022 no Dubai
World Trade Centre (DWTC).
A decisão de alterar a localização da feira aconteceu devido
a uma imposição do Governo de Hong Kong, em agosto de
2021, que estipulou regulamentos sobre a Lei de Prevenção
e Controlo de Doenças, em vigor até 31 de março de 2022.
Em causa estão testes e longas restrições de quarentena
para quem viaje para Hong Kong.
Uma vez que estas medidas significariam uma interrupção
contínua tanto para expositores como para visitantes das
feiras APLF, a organização criou o projeto APLF Dubai, para
dar continuidade à missão de “Servir a Indústria de Couro e
Moda”.
“Esta edição especial da APLF no Dubai vai ser o
encontro mais importante de stakeholders, fornecedores e
compradores internacionais de couro desde a última edição
em 2019”, diz Frank Boehly, diretor da APLF e presidente
da Société Internationale du Cuir (Grupo SIC). “A indústria
precisa da APLF como plataforma anual e a nossa decisão
de realocar as feiras de Hong Kong para o Dubai demostra a
nossa determinação em continuar a apoiar a indústria”.

aos visitantes internacionais em julho de 2020.
Em terceiro lugar, porque já aconteceram feiras
internacionais muito relevantes no país como Gitex
Technology Week (dezembro de 2020), Gulfood (fevereiro
de 2021) e Arab Health (junho de 2021). Em quarto lugar, a
localização do Dubai entre a Europa e a Ásia também o torna
um local ideal para a APLF, cuja combinação de expositores
e compradores vem de aproximadamente 80 países em todo
o mundo. Além disso, existem excelentes ligações de voos
internacionais de e para a Europa, Oriente Médio, África,
Ásia e voos diretos dos Estados Unidos e América do Sul.
Por último, porque o Dubai é um centro de comércio
internacional, que foi amplificado pela Expo 2020 Dubai,
que começou a 1 de outubro de 2021 e durará, no total 182
dias, até 31 de março de 2022. O evento conta com 191 países
representados na World Expo, criando o maior evento já
realizado no Médio Oriente e Norte da África.
A edição especial da APLF proporcionará uma nova
oportunidade de conhecer novos visitantes, naturalmente
distintos dos que habitualmente visitavam a feira em Hong
Kong. No entanto, a proximidade com a World Expo 2020
poderá trazer novos visitantes e compradores.

PORQUÊ O DUBAI?

DUBAI - CREDENCIAIS DE SEGURANÇA
COVID-19

Em primeiro lugar, porque os Emirados Árabes Unidos são
o país mais vacinado do mundo, com 98,1% da população
já vacinada. Em segundo lugar porque, desde o início da
pandemia COVID-19, as autoridades de Dubai agiram
rapidamente para conter a doença, tanto para os residentes
como para os visitantes, ao mesmo tempo que forneciam
apoio económico às empresas do setor do turismo. O Dubai
reabriu a cidade ao turismo doméstico em maio de 2020 e

De acordo com o GRS-explori Research & Strategy, um
questionário conduzido em agosto de 2020, 77% dos
visitantes veem o Dubai como o destino mais seguro
para exposições após a pandemia. Além disso, o Dubai
World Trade Center foi o primeiro centro de convenções e
exposições no Médio Oriente a receber o Selo SafeGuard,
refletindo a conformidade com os mais altos padrões globais
de higiene.
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SANJO ANUNCIA COLEÇÃO
EM COLABORAÇÃO COM A SURGE
A Sanjo acaba de anunciar uma colaboração com a Surge, marcando a
ocasião com um evento de apresentação no ANTÙ em Lisboa. A nova
coleção, que surge em colaboração com a revista de skateboarding, conta
com várias peças de vestuário sempre marcadas pela forte cultura do skate,
sendo o grande os pares de ténis em Suede Cognac.
De acordo com a Surge, "sendo uma revista nacional, estamos orgulhosos
por lançar a primeira colaboração da SURGE X SANJO com uma marca
100% Portuguesa". A colaboração surge numa tentativa de mostrar a
importância da cultura do skate e de valorizar os skaters e os contributos
que a modalidade traz à sociedade.
A coleção encontra-se disponível no site da Sanjo.
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ALAMEDA TURQUESA CHEGA AO HARRODS
_
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Um grande passo para a marca e mais
um passo para o calçado made in
Portugal. A Alameda Turquesa acaba
de chegar ao Harrods. “Estamos
muito felizes por, apenas cinco anos
depois da criação da nossa loja online,
conseguimos estar nas maiores
department stores do mundo”, diz
Carolina Santos.

lançou uma coleção cápsula com
Chiara Ferragni e em 2015 Anna Dello
Russo destacou a marca na Vogue
Japão. Mas as menções não ficam por
aqui. Também Sofia Vergara promoveu
a marca nas suas redes socias, e
Dua Lipa, Bella Hadid e Juliana Paes
são algumas das clientes da Almada
Turquesa.

A marca está presente nos Estados
Unidos, na Saks e Neiman Marcus, e
no Reino Unido na Selfridges, Harrods
e Brown Thomas. “Além da nossa
coleção normal, ainda desenvolvemos
modelos exclusivos para a Selfridges
(pale blue) e Harrods (pale pink)”.
Todos os sapatos da marca vão para
as lojas com a inscrição Handmade in
Portugal.

A Alameda Turquesa nasceu em
2012 pelas mãos de Carolina. O que
começou como uma brincadeira de
redes sociais rapidamente ganhou
escala. Recentemente, a Forbes
destacou uma peça icónica da marca
portuguesa; as pantufas Pinctada
Pearls Shearling Mules. A revista
norte-americana defendia, na altura,
que eram os sapatos indispensáveis
para a pandemia, “exatamente o que
os nossos pés precisam quando as
nossas vidas inteiras acontecem em
casa”.

Mas esta não é a primeira vez que a
marca de Carolina está nas bocas do
mundo. Em 2017, a Alameda Turquesa

MARCAS

MARCA DE CALÇADO
DÁ NOVA VIDA ÀS
MANGUEIRAS
_
J-UNK reaproveita mangueiras de
combate a incêndios danificadas

Aproveitar mangueiras danificadas em
incêndios para fazer sapatos. É este o mote
da J-UNK, a nova marca de calçado que
acaba de chegar ao mercado.
A ideia começou em 2019, quando Jacinto
Oliveira procurava alternativas à marca de
calçado onde comprava habitualmente.
Uma vez que as alternativas que encontrava
não eram o que procurava, viu aqui uma
oportunidade de negócio. Em conjunto com
a Shoelutions procurou uma identidade
forte, com uma ligação emocional que
fizesse sentido.
Criada em 2020, a marca incorpora os
conceitos de Slow Fashion e tem como
lema “Compre menos, mas melhor”. Para a
J-UNK é essencial que os produtos sejam
de qualidade e elevada durabilidade pois só
assim será possível comprar menos vezes
e usar menos recursos em benefício do
ambiente.
Cada compra contribui com uma doação
a favor de associações humanitárias de
bombeiros voluntários.
“A preocupação ambiental, intrínseca em
todo o projeto, começa na reutilização
das mangueiras de combate aos incêndios
danificadas, um produto que de outra forma
acabaria no lixo e que é agora reutilizado.

Incorporadas no estético e funcional
puxador presente em todos os modelos
ou trituradas nas solas dos modelos mais
desportivos estas mangueiras ganham
um novo ciclo de vida”, diz a marca em
comunicado.
As peles utilizadas são de curtimenta
vegetal, um método que usa extratos
vegetais e não utiliza metais pesados, têm
a garantia de ser um subproduto natural da
indústria alimentar. Os forros de Biocouro
são biodegradáveis em 15 dias e oferecem
ainda vantagens ao nível da saúde.
Cada detalhe conta para tornar o mundo
melhor e mais sustentável, por isso todos os
modelos são fabricados artesanalmente em
Portugal, recorrendo a fornecedores locais
e pequenas fábricas familiares com valores
de integridade, transparência e fabricação
responsável.

Com um design inspirado nos movimentos
e cultura hipster e punk, a J-UNK decidiu
apostar em abrir mentalidades e quebrar
estereótipos apresentando uma gama
de modelos sem género, onde todos os
modelos e todas as cores são para serem
usados por todas as pessoas.
O nome nasceu da união do estilo “punk”
com o “hipster”. “Queremos juntar um
lado mais cuidado, estético e perfeito que
caracteriza o “hipster” com um lado mais
irreverente,ligado à música e repleto de sex
appeal que caracteriza o “punk”.
Depois da criação dos modelos, a
marca avança agora para a produção e
comercialização através de crowdfunding
na plataforma Indiegogo, onde cada pessoa
poderá contribuir para o crescimento da
marca.

CALÇADO E VESTUÁRIO SÃO OS PRODUTOS
MAIS COMPRADOS ONLINE
Estudo da Marktest "Os Portugueses e as Redes Sociais"
O que os portugueses mais compram online
é roupa e calçado. A conclusão é de um
estudo da Marktest: "Os Portugueses e as
Redes Sociais". Em oito anos, as compras
através do Facebook e do Instagram mais
do que duplicaram. E nestas compras, roupa
(39%), calçado (11%) e artigos para a casa
(10%) são os itens mais comprados.
Os primeiros resultados do estudo
concluíram ainda que a percentagem de
utilizadores que admite já ter feito compras

através das redes sociais mais do que
duplicou nos últimos oito anos. De acordo
com o mesmo estudo, os portugueses têm
uma média de seis contas em redes sociais.
Este número é mais do dobro do que
acontecia há 10 anos.
"A maioria dos inquiridos fez a última
compra através do Facebook (59,7%),
mas as referências ao Instagram como
local da última compra são hoje 35 vezes
maiores do que o valor obtido em 2013 e

cresceram mais de 50% face a 2020, sendo
agora indicado por quase um em cada
três entrevistados, que referiu ter feito
compras em redes sociais", pode ler-se no
comunicado da Marktest.
Os portugueses "classificam muito
positivamente essa experiência de compra,
com 73% dos que referiram já ter feito
compras nas redes sociais a atribuírem a
essa experiência uma classificação entre
oito e 10", pode ainda ler-se no comunicado.
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Todos os anos saem do Centro de Formação Profissional da Indústria de Calçado dezenas de talentos.
Alunos que se preparam para fortalecer uma indústria que conta já com 40 mil trabalhadores. Do design
à produção, da gestão ao departamento comercial, o papel do CFPIC é transversal e tem como objetivo
formar a nova geração da indústria de calçado em Portugal.
Mas não é só. O CFPIC tem sido um parceiro fundamental na
formação profissional de trabalhadores e no apoio à indústria de
calçado nos últimos 55 anos de atividade. E há uma área onde
o CFPIC atua e que pode ser muito útil às empresas do setor: a
formação à medida.
“O CFPIC estará, inquestionavelmente, implicado no desenvolvimento
de processos formativos que promovam a aquisição de competências
nos quatro domínios do Saber — o saber, o saber fazer, ou seja, o
conjunto das competências técnicas, teorias e práticas inerentes
à área do calçado, o saber estar e o saber evoluir, ou seja, o

conjunto das competências comportamentais que complementam
as anteriores: responsabilidade, iniciativa, trabalho em equipa,
capacidade de resolver problemas, capacidade de reagir a situações
imprevistas, capacidade de se adaptar às mudanças”, diz Paula Gil.
Para a diretora-geral do CFPIC, “este trabalho só é totalmente eficaz
se for o resultado de uma concertação permanente com a indústria,
na identificação das necessidades de formação, no desenvolvimento
dos planos de formação, na implementação de planos de Formação-Ação, na realização de uma formação profissional alinhada com a
garantia de sustentabilidade ambiental dos processos”.

FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJETO EMPREGO + DIGITAL
O projeto Emprego + Digital visa incrementar a formação profissional dos
ativos na área digital, para a sua (re)qualificação e inclusão digital. Por isso,
o CFPIC – Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado, em
parceria com a APICCAPS, promove e realiza ações de formação certificada

e apoia as empresas no processo de transformação digital em curso.

FORMAÇÃO

FORMAÇÃO À MEDIDA DAS EMPRESAS

A formação é gratuita, com conteúdos na área digital e das tecnologias da
informação e comunicação à medida das necessidades das empresas.

Nível de qualificação 4
Nível de qualificação 2
Ação - Informática - noções
básicas
CARGA HORÁRIA: 50 horas
Objetivos
• Identificar as diferentes fases da
evolução da microinformática.
• Identificar, caracterizar
e distinguir as diferentes
componentes da microinformática.
• Utilizar, a nível elementar,
as principais ferramentas
informáticas na ótica do utilizador.
Ação - Folha de cálculo
CARGA HORÁRIA: 50 horas
Objetivos
• Construir, editar e imprimir
folhas de cálculo.
• Utilizar fórmulas, funções,
gráficos e desenhos em folhas de
cálculo.
Ação - Folha de cálculo funcionalidades avançadas
CARGA HORÁRIA: 25 horas
Objetivos
• Executar ligações entre
múltiplas folhas de cálculo.
• Efetuar a análise de dados.
• Automatizar ações através da
utilização de macros.
Ação - Informática - folha de
cálculo e base de dados
CARGA HORÁRIA: 25 horas
Objetivos
• Utilizar aplicações informáticas
de folha de cálculo e de base de
dados.

Ação - Gestão de conteúdos digitais
CARGA HORÁRIA: 25 horas
Objetivos
• Gerir os diferentes conteúdos digitais como produtos de marketing e
ponto de contacto para com os clientes e empresas parceiras.
Ação - Estratégias de e-marketing
CARGA HORÁRIA: 50 horas
Objetivos
• Desenvolver estratégias de e-marketing utilizando a Internet como canal
de comunicação.
Ação - Plano de e-marketing
CARGA HORÁRIA: 50 horas
Objetivos
• Elaborar planos de e-marketing aplicando as metodologias adequadas.
Ação - Planos e campanhas de comunicação – venda não presencial
CARGA HORÁRIA: 50 horas
Objetivos
• Interpretar e aplicar normas e regulamentos da publicidade e promoção
por telefone e outros meios digitais (email; sms; etc.).
• Identificar os objetivos e estratégias das campanhas promocionais através
de meios interativos e digitais.
• Aplicar técnicas de promoção de vendas através de meios interativos e
digitais.
• Aplicar técnicas e instrumentos de avaliação de campanhas promocionais.
Ação - Meios de comunicação digital
CARGA HORÁRIA: 25 horas
Objetivos
• Identificar os novos meios de comunicação digital.
• Gerir uma campanha de comunicação integrada (online e offline).
Ação - Sistemas digitais e gestão documental
CARGA HORÁRIA: 25 horas
Objetivos
• Descrever as funções e os requisitos da gestão de arquivo.
• Aplicar as técnicas de classificação, codificação e indexação de
documentos comerciais.
• Selecionar e utilizar as funcionalidades do sistema informático.

FORMAÇÕES MODULARES
CERTIFICADAS
Ação Noções e Normas da
Qualidade
CARGA HORÁRIA: 25h
Ação Armazém - Processos e
Atividades
CARGA HORÁRIA: 25 horas
Ação Metodologia 5S
CARGA HORÁRIA: 25h
Encerramento anual de contas
CARGA HORÁRIA: 50h
Gestão e Prevenção de Riscos
Profissionais
CARGA HORÁRIA: 50h
Liderança e Motivação de Equipas
CARGA HORÁRIA: 50h
Legislação Laboral
CARGA HORÁRIA: 25h
Técnicas Comerciais e de Marketing
CARGA HORÁRIA: 50h
Metodologia Six Sigma
CARGA HORÁRIA: 25h.
Noções de Fiscalidade
CARGA HORÁRIA: 25h.
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O DRAMA SEM FIM DA ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA
_
São cada vez mais as empresas da fileira de
calçado com dificuldade de contratarem mão
de obra qualificada. “O problema da falta de
mão de obra é um problema estrutural que
afeta todos os setores da indústria, muito
penalizada por estigmas e estereótipos
difíceis de combater”, admite Paula Gil,
diretora do Centro de Formação Profissional
da Indústria de Calçado (CFPIC). Mas vamos
a números: dados da Comissão Europeia
apontam para a necessidade de a Europa
recrutar 500 mil profissionais na próxima
década nos setores têxtil, de vestuário e de
calçado.
O diagnóstico resulta, de acordo com
Paula Gil, “essencialmente, da reduzida
capacidade de tornar o setor atrativo para
os jovens, em regra, mais qualificados,
uma vez que esta falta de mão de obra
se verifica essencialmente nas profissões
orientadas para a parte produtiva, em
condições de trabalho que não são as mais
interessantes, e que são profissões que
exigem níveis de qualificação mais baixos e,
consequentemente, níveis de remuneração
também mais baixos”.
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“O histórico laboral da indústria do
calçado e a experiência da maioria dos
familiares que trabalham ou trabalhavam
neste patamar da indústria não ajuda”,
recorda Vera Sampaio, diretora Executiva
da Escola Profissional de Felgueiras.
“Importa perceber especificamente quais
são as funções que estão em falta”,
continuou. “A produção é a estrutura
funcional com menos atratividade para
os jovens”, pelo que “estes postos de
trabalho são ocupados por colaboradores
onde tradicionalmente são requeridas
menos qualificações académicas (nos
setores de corte, costura, montagem
e alguns técnicos de manutenção para
onde é difícil atrair a formação das novas
gerações)”. Acresce que “os jovens estão
mais recetivos a carreiras na área do
design, estilismo e modelação porque estão
conotados com maior valorização, melhores
condições de trabalho e normalmente
mais visibilidade na estrutura da empresa”.
“Para além disso – explica Vera Sampaio
- o enquadramento social já se afasta do
estereótipo, historicamente entendido
pelos jovens como redutor e fundamentado
pelos familiares, sobre as condições de
operador de chão de fábrica, numa indústria
tipicamente alicerçada em manufatura”.
“Este problema é ainda reforçado pela
legítima expetativa de atingir uma formação
com escolaridade equivalente ao 12º ano
de escolaridade, contribuindo para que a
maioria dos jovens procurem oportunidades
para além de uma função operatória, muitas
vezes ocupada por colaboradores sem
este nível de escolaridade, com funções
mais físicas e com níveis de renumeração
inferiores”.

Numa análise mais fina, a responsável da
Escola Profissional de Felgueiras, assume
que “as condições de trabalho, progressão,
valorização e a compensação atualmente
em vigor não são suficientemente
atrativas”. Adicionalmente, “não podemos
esquecer a vertente conjuntural devido
a flutuações económicas imprevistas do
mercado, sobretudo causadas pela urgência
de satisfazer picos de encomendas e
consequentemente a intensificação da
procura de recursos humanos adequados
e qualificados para funções específicas
capazes de acompanhar o crescimento
produtivo abrupto na fase pós-confinamento”.
A essa dura realidade, Paula Gil recorda

que a dificuldade de contratação de novos
colaboradores surge associada a outros
problemas que têm que ser encarados como
desafios: o envelhecimento da população, as
alterações climáticas e digitais, as exigências
impostas pelas marcas de respostas ao
nível da produção, cada vez mais rápidas
e a dificuldade que temos, de disseminar
o que de bom se faz ao nível da inovação
e criatividade, quer do ponto de vista
tecnológico, quer do ponto de vista da
sustentabilidade”.
ATACAR O PROBLEMA
“Há vários instrumentos que deveriamos
adotar como um forte investimento
em marketing e comunicação, em

COMO SERÁ A FORMAÇÃO DO FUTURO?
“A formação profissional do futuro terá que
conjugar inovação tecnológica com mão
de obra. Se, por um lado, não pode alhearse da robotização e da automatização,
que criam valor acrescentado porque
simplificam os processos produtivos e
reduzem os custos, por outro lado, assiste
a uma valorização crescente do trabalho
artesanal, pelos clientes internacionais
do setor”, admite Paula Gil. “Tem que
ser uma formação profissional com
uma acentuada aposta em programas
de intercâmbio internacionais, que
também atraem novos talentos para a
indústria”. Em termos práticos, importa
desenvolver “uma formação profissional
que promova a requalificação, a atualização
e o aperfeiçoamento contínuos dos
trabalhadores, face às exigências e
mudanças do setor.” Por fim, “tem que
ser uma formação profissional que passe
uma mensagem do valor do calçado numa
perspetiva global”.

FORMAÇÃO

estigmas e a destacar o papel de todos os
intervenientes na cadeia de valor do setor,
divulgar as melhores práticas, os processos
de inovação, o incremento da investigação
e desenvolvimento no setor, a tecnologia
incorporada nos processos, a criação e
modernização de marcas nacionais, o
processo criativo, a sustentabilidade e
os cuidados ambientais, a preocupação
com elevados padrões de qualidade, as
práticas de responsabilidade social”. Para
Vera Sampaio é fundamental “investir em
comunicação regular, focada nas novas
gerações e com um plano de médio e longo
prazo”.

Vera Sampaio acredita que “a formação
deverá antecipar as necessidades futuras do
setor e ser atrativa para as novas gerações.
O compromisso entre estes fatores implica
vários desafios”.

modernização e tecnologia, que promovam
uma mudança da imagem do setor
ou uma aposta forte na valorização e
promoção da formação profissional, por
parte das empresas”, defende Paula Gil.
“É preciso – continuou - que a oferta
formativa disponível esteja alinhada com
as necessidades da indústria e que esta
reconheça que é mais vantajoso, do ponto
de vista da competitividade, recrutar
pessoas mais qualificadas e com melhores
remunerações, que permanecem mais
tempo nas empresas”. Já “o recurso à mãode-obra estrangeira que está disponível
para trabalhar e para receber formação
profissional é também uma forma de
trazer novas gerações para as empresas”,
concluiu.

Já Vera Sampaio recorda que “o Estado
e setor empresarial não podem esperar
respostas imediatas para um problema de
falta de recursos humanos especializados
que não é de agora (apenas se agravou),
se não estabelecer previamente uma
estratégia de longo prazo, alicerçada na
evolução e expetativas da sociedade e
nos requisitos do mercado”. Segundo
a Diretora Executiva da EPF existem
alguns fatores de atração para as novas
gerações, nomeadamente “a melhoria
das condições de trabalho, progressão,
saúde e vida dos colaboradores industriais,
comunicar o imenso progresso da indústria
ao longo destes últimos anos através de
campanhas genuínas de valorização dos
seus ativos humanos, ajudando a minimizar

“É primordial que os jovens sintam
afinidade e atratividade pelo setor e
que a sua família percecione um futuro
promissor na oferta formativa”. Em termos
práticos, “a qualidade da capacitação
e as competências adquiridas serão
fundamentais para a entrada no mercado
de trabalho e cabe à entidade formativa
essa responsabilidade. É necessário
acompanhar o desenvolvimento
tecnológico, uma total abertura ao exterior,
uma aprendizagem baseada em projetos,
fomentando a criatividade, autonomia e o
espírito critico dos formandos”. Competirá,
na opinião da diretora da EPF “ao Estado
e às empresas a criação de condições para
que a transição escola-empresa seja uma
experiência positiva que se solidifique
rapidamente. É importante que todo
este ciclo de percursos se enraíze, seja
estável e prestigiante para todas as partes
envolvidas”.
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Maria José Ferreira
Há precisamente dois anos, a APICCAPS e o Centro Tecnológico do Calçado de Portugal
(CTCP), lançaram o Plano de Ação para a Sustentabilidade na Fileira do Calçado. Um plano
ambicioso, com dezenas de medidas e o envolvimento de inúmeras empresas e entidades
do sistema científico e tecnológico. Maria José Ferreira, diretora do CTCP e coordenadora
deste plano, avalia o caminho percorrido e revela o que falta fazer.

O setor do calçado, através da APICCAPS e
do Centro Tecnológico, lançou há dois anos
um Plano de Ação para a Sustentabilidade,
com metas muito ambiciosas. Dois anos
depois, o que já foi feito?
O Plano de Ação para a Sustentabilidade
tem como visão a Indústria Portuguesa de
Calçado ser líder no desenvolvimento de
soluções sustentáveis. Neste sentido, previu
um conjunto vasto e complementar de
ações que se encontram já em execução.
Destacaria, nesta fase, os trabalhos
relacionados com a investigação e
desenvolvimento, avaliação quantitativa
da sustentabilidade (pegada ambiental),
a avaliação e certificação de materiais e
produtos, e a comunicação e dinamização e
capacitação das empresas.
Em termos de inovação promoveram-se
projetos de investigação e desenvolvimento
(I&DT) cruciais, focalizando todas as áreas
de intervenção propostas no plano.

desenvolvimento de um referencial de saúde
e bem-estar animal, uma plataforma web,
um sistema de marcação ágil, um sistema
de leitura do código de rastreabilidade,
novos eco processos, couros e produtos de
calçado, com maior valor acrescentando e
com menor impacto ambiental, suportados
pelo conhecimento científico.
Adicionalmente, foi preparada a candidatura
Bioshoes4All, enquadrada no Programa
de Recuperação e Resiliência medida C12
bioeconomia sustentável, visando suportar
o desenvolvimento e a produção de novos
biomateriais e componentes e ecoprodutos
de calçado e marroquinaria, alicerçados
nos princípios da bioeconomia circular
e do desenvolvimento sustentável, em
todas as suas dimensões, criando soluções
diferenciadas, valorizadas pelos clientes e
consumidores, contribuindo para catalisar
uma nova bioeconomia sustentável, a
valorização eficiente de biorecursos
regionais e nacionais e a descarbonização.
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Saliento o projeto mobilizador
GreenShoes4.0, no qual estamos a
trabalhar no desenvolvimento de
inovações ao nível de modelos de negócio
sustentáveis, conceitos de produtos de
calçado e marroquinaria mais ecológicos,
materiais com menor pegada de carbono
e tecnologias com maior produtividade,
que devem constituir no futuro próximo
instrumentos para aumentar a diferenciação
e a diversificação do cluster, suportando um
crescimento sustentado das exportações.
Complementarmente, os projetos em
copromoção CNI4.0-Foot e o RARISS, no
qual se está a criar um novo modelo de
negócio para a rastreabilidade de peles e
couros de bovinos de raças autóctones,
estratégico para a indústria do couro e
calçado, respondendo a uma crescente
necessidade do consumidor, em querer
compreender a origem dos materiais e
produtos que adquire no mercado e o seu
impacto para a saúde humana, animal e
ambiente. O novo modelo TraceLeather
integra soluções inovadoras que incluem o

Igualmente relevante será a conceção
e a aplicação de novas abordagens e
tecnologias visando a minimização e a
valorização dos resíduos de produção e
pós-consumo, no contexto de uma economia
verde circular, contribuindo para o aumento
do ciclo de vida dos materiais, uma gestão
mais eficiente dos recursos materiais e
energéticos, a neutralidade carbónica e o
combate às alterações climáticas. Por fim, a
candidatura FAIST enquadrada na iniciativa
das Agendas para a Reindustrialização do
PRR pretende disseminar e maximizar o
impacto destas boas práticas.

Quantas entidades foram envolvidas neste
processo?
Globalmente, os projetos de I&DT europeus
e nacionais em curso e propostos envolvem
cerca de 100 parceiros, coordenados pelo
CTCP e APICCAPS.
Ainda relativamente ao trabalho feito,
em termos de avaliação e certificação, o
CTCP desenvolveu métodos e promoveu a
realização de avaliações da sustentabilidade
de materiais e produtos. Estes estudos

permitem às empresas saber qual a
pegada ambiental e de carbono de cada
uma das etapas do ciclo de vida dos seus
materiais ou produtos. Concretamente,
qual o peso dos materiais, do processo
de fabrico, dos resíduos, na pegada final.
Com esta informação é possível atuar e ser
mais sustentável de modo quantificado e
apresentar argumentos claros aos nossos
clientes e consumidores. Até ao momento
realizaram-se mais de 30 avaliações.

Como se poderá reduzir a nossa pegada
ambiental?
Para diminuir a pegada ambiental dos
nossos produtos é preciso medir e atuar.
Uma das abordagens com melhores
resultados passa pelo uso de materiais
reciclados. No âmbito dos projetos de I&DT,
o CTCP colabora ativamente com várias
empresas no desenvolvimento destes
materiais.
Um aspeto importante e complementar é a
certificação por uma entidade independente
de que os materiais incorporam "x"
percentagem de reciclado. Este trabalho
está em curso, existindo já dois materiais
certificados.
Em paralelo, promove-se a aposta das
empresas na certificação dos seus sistemas
de qualidade e ambiente, tendo neste
período sido certificadas mais de 20
empresas com o apoio do CTCP.

Como se pode atenuar o uso de substâncias
químicas?
Uma outra área crítica da sustentabilidade
passa por garantirmos que os nossos
materiais e produtos não contêm
substâncias químicas restringidas acima dos
níveis permitidos pela legislação Europeia,
Americana, Chinesa, Japonesa, entre outras.
Nos último meses, o CTCP diversificou e
ampliou as suas capacidades de realização
deste tipo de testes. Adicionalmente, o
laboratório criou serviços para apoiar as
empresas a identificar e cumprir as suas
responsabilidades. Globalmente, neste
período, realizaram-se cerca de 10.000
ensaios químicos para mais de 300

ENTREVISTA
empresas, o que demostra a sensibilização
das empresas para esta temática.
Nas empresas, os aspetos de
sustentabilidade ambiental e social são
também uma prioridade máxima.
Neste período, as empresas do cluster
tiveram de lidar com os desafios da
mudança de paradigma associada aos
consumidores e clientes desejarem produtos
de calçado mais descontraídos, ecológicos,
e comprados online e em simultâneo fazer
face à pandemia da COVID-19.
A segurança dos trabalhadores e a
responsabilidade social fazem parte da
realidade do nosso cluster. Neste período o
CTCP apoiou cerca de 100 empresas por ano
nestas áreas e realizou mais 300 relatórios.
A pandemia veio demonstrar a capacidade
de adaptação e resiliência da indústria.
Rapidamente as empresas implementaram

as medidas de segurança recomendadas
pela DGS e mantiveram-se sempre que
possível a trabalhar. É um período complexo,
mas as restrições à mobilidade poderão
contribuir para aumentar o foco nas
estratégias de diversificação em termos de
produtos mais sustentáveis e vendas online.

Que balanço é possível fazer desses 300
diagnósticos?
O levantamento que fazemos é que todo
o cluster está a apostar em soluções mais
sustentáveis e a diversificar a sua gama
de produtos. As empresas de couros
desenvolvem materiais mais leves, com
curtumes vegetais, e processos com
mínimo impacto ambiental. As empresas
de polímeros, palmilhas e solas optam
por promover produtos incorporando
materiais de origem vegetal e reciclar.
As empresas de equipamentos oferecem

soluções mais integradas e eficientes, que
consomem menos energia e contribuem
para aumentar a produtividade. As empresas
de marroquinaria e calçado criam linhas
de produtos sustentáveis, apelativos
e casuais, com materiais reciclados,
recicláveis, livres de substâncias perigosas,
ou de origem natural, sempre na procura
da incorporação da mínima quantidade
de materiais e da aplicação de processos
produtivos ecoeficientes, minimizando
as operações e manipulações, a energia,
os produtos químicos e as emissões e
resíduos, e garantindo a elevada resistência
e durabilidade do produto.
De modo a envolver as empresas do cluster
e potenciar a criação e adoção de soluções
sustentáveis, os aspetos ambientais e de
sustentabilidade passaram a fazer parte
de muitas das ações de sensibilização,
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disseminação e de formação realizadas
pelo CTCP. Neste período foram realizadas
mais de 50 apresentações, exposições,
ações de desmonstração, seminários,
guias, webinários ou formações incluindo
a temática da sustentabilidade que
mobilizaram cerca de 1.000 participantes.

Em síntese, o que se pode esperar de um
plano tão abrangente como este?
Este plano tem como grande objetivo
mobilizar as empresas e entidades do
cluster para o desenvolvimento de soluções
sustentáveis com valor acrescentado
que contribuam para usar os recursos de
forma mais eficiente, adotar soluções de
baixo carbono, e reduzir as emissões de
gases com efeito de estufa, impulsionando
a descarbonização, a inclusão social, a
competitividade económica e a inovação e
fortalecendo a resiliência.
Para se manter competitivo e continuar a ser
um player de relevo à escala internacional
o nosso cluster necessita de abraçar estes
desafios e adotar práticas sustentáveis, isto
é, que se traduzam em produtos e empresas
competitivas, inclusivas e com menor
pegada ambiental.

Um plano desta natureza deve promover
uma espiral de sensibilização e inovação
que envolva e incentive as empresas do
cluster a apostar na sustentabilidade
a longo prazo. Contactando com as
empresas, visitando os seus websites e
coleções, analisando os seus produtos
e instalações, verificamos que a palavra
sustentabilidade é das mais usadas e que
as empresas estão a trabalhar diariamente
de modo árduo e concreto para serem
cada vez mais sustentáveis. Gostava de
dar os parabéns aos empresários e aos
seus colaboradores pela mudança que
estão a realizar e rapidez com que estão
a desenvolver soluções cada vez mais
sustentáveis e de reiterar o compromisso do
CTCP e da APICCAPS de aprofundar esta
temática e de apoiar todas as empresas
a serem ambientalmente, socialmente e
economicamente sustentáveis e resilientes.

Na atualidade o couro português é
produzido por processos limpos, estando
as indústrias do couro a nível nacional
e mundial a apostar em inovações que
permitam a prazo ter materiais neutros em
termos de carbono.

O que distingue o couro como matéria-prima?
O couro é um material nobre com
características excecionais para calçado,
é macio e adapta-se ao pé como uma
segunda pele, absorve e liberta a humidade
gerada pelo pé, apresenta elevada robustez
física e flexibilidade. Do ponto de vista da
sustentabilidade é de relevar também que
o couro apresenta elevada durabilidade e
pode ser reparável, o que prolonga a vida
dos produtos.

Com a emergência de novas matérias-primas, o desenvolvimento de produtos que
possam substituir o couro tem sido altamente
discutido. O couro poderá estar ameaçado?

A APICCAPS e RTP, com o apoio do Programa
Compete 2020, lançaram recentemente
um programa televisivo, que se designa
Portuguese Soul, que tem como missão
sensibilizar os mais jovens para as questões da
sustentabilidade. Ainda vamos a tempo?

O couro recicla um subproduto da indústria
alimentar, diria que é nossa obrigação
reciclar esses subprodutos.

Claro que sim, vamos a tempo, os mais
jovens estão muito sensibilizados para a
necessidade de preservar o mar, a terra

e as espécies vegetais e animais que
povoam o nosso belo planeta e percebem
que as alterações climáticas podem ser
minimizadas se alterarmos os nossos hábitos
de consumo e apostarmos em materiais,
produtos e sistemas de produção inclusivos
e “transparentes” com o mínimo impacto
ambiental. O programa está muito bem
pensado, é abrangente e foi filmado de
modo a introduzir os jovens a estes temas
de modo muito cativante, pelo que vai
certamente dar um contributo relevante
para os sensibilizar, e também, contribuir
para que seja apelativo trabalhar na nossa
indústria.

Que novas iniciativas tem o setor preparadas
no domínio da sustentabilidade e economia
circular?

Este acordo significa o reconhecimento
da gravidade do problema, a urgência
de definir e realizar a curto prazo ações
concretas para minimizar as alterações
climáticas, e a realização de investimentos
significativos por parte os maiores
poluidores.

Do ponto de vista da sustentabilidade
do produto e do sistema produtivo, a
prioridade será apoiar as empresas “a medir
a sustentabilidade” para poder identificar
objetivos de redução e soluções concretas
para a aumentar e certificar. De acordo
com a experiência do CTCP, as soluções a
apontar deverão ser fáceis de implementar
e económicas e passam nomeadamente
por fazer produtos duráveis e reparáveis e
utilizar a quantidade mínima de materiais
e recursos necessários, materiais “locais”,
materiais livres de substâncias perigosas,
materiais reciclados, materiais certificados,
materiais com origem conhecida e
rastreáveis, colas e acabamentos de base
sólida ou aquosa, energia renovável (painéis
fotovoltaicos ou comprar ao fornecedor
energia 100% renovável), reduzir as
operações de fabrico, automatizar, reduzir os
resíduos de produção e encaminhar os que
não possam ser evitados para reciclagem,
entre outros.

De salientar que, de acordo com os
especialistas, limitar o aquecimento global
a apenas mais um grau e meio significa
reduzir as emissões globais quase para
metade até 2030 e atingir a neutralidade
até 2050.

O nosso cluster industrial cobre toda
a cadeia de valor dos produtos, e está
bastante concentrado do ponto de vista
geográfico, o que potencia a reciclagem
dos subprodutos gerados por cada setor,
internamente ou em parceria com os outros
setores. A escassez de matérias é uma das
causas do aumento galopante do preço dos
materiais, entre outros. Para fazer face a
esta situação, aumentar a nossa autonomia
em termos de materiais, e preservar os
recursos do planeta, é urgente reciclar. Diria
que esta deve ser também uma das nossas
prioridades, começando pela reciclagem,
tanto quanto possível, de todos os resíduos/
/subprodutos industriais, e depois do próprio
calçado e marroquinaria pós-consumo.
A APICCAPS publicará informação e
dinamizará eventos sobre estes temas e o
CTCP colaborará com todas as empresas em
iniciativas de avaliação, desenvolvimento,
certificação, formação ou investimento.
Todos juntos vamos trabalhar para que
a nossa indústria seja, em breve, líder no
desenvolvimento de soluções sustentáveis.
“INDÚSTRIA DA MODA RENOVOU
O COMPROMISSO PARA CONTER O
AQUECIMENTO GLOBAL”

Um desafio importante será concretizar
o projeto BioShoes4All tutelado pelo
Ministério do Ambiente e Ação Climática em
coordenação com o Ministério da Economia
e Digital e o projeto FAIST.

Recentemente, os líderes das 20 maiores
economias mundiais (G20) chegaram a um
novo acordo e comprometem-se a "continuar
os esforços para limitar o aquecimento global
a 1,5 graus Celsius". Qual a importância de
um acordo desta natureza?

O BioShoes4All visa suportar a transição da
nossa indústria para o desenvolvimento de
soluções baseadas em recursos biológicos
e renováveis, reduzindo o uso de recursos

Os líderes das 20 maiores economias do
mundo, representam mais de 75% das
emissões globais de gases com efeito de
estufa.

Depois do encontro do G20 em Roma, a
maioria dos chefes de governo viajou para
Glasgow, na Escócia, para participar na
COP26, a 26ª Conferência das Nações Unidas
sobre Alterações Climáticas, quais foram as
principais conclusões da cimeira?
A COP26 foi considerada por muitos como
uma das últimas oportunidades nesta
importantíssima batalha para manter a
nossa saúde e bem-estar, salvar as nossas
florestas, agricultura, oceanos e a vida
selvagem.
Após 13 dias de negociações, o texto
final acordado apresenta compromissos
encorajadores, incluindo, reduzir
gradualmente o uso de carvão, uma das
maiores fontes de emissões de carbono,
conter e reverter o abate de árvores de
florestas até 2030, retirar subsídios à
indústria dos combustíveis fósseis, acelerar
o uso de transportes elétricos, reduzir
as emissões de metano e outros gases
com efeito estufa até 2030, aumentar o
financiamento dos países mais afetados
pelas alterações climáticas.

ENTREVISTA

fósseis não renováveis, geradores de
emissões de gases com efeito de estufa
que contribuem para o aquecimento global
e as alterações climáticas. No próximo ano
começaremos a disponibilizar à indústria
informação que contribua para acelerar esta
transição.

Participaram na COP26 cerca de 200 países
e 50 mil participantes online e pessoalmente
para partilhar ideias, soluções e construir
parcerias, o que mostra a importância dada
ao tema e contribui para a mobilização da
população à escala mundial para adotar as
soluções acordadas.

E a indústria da moda como pode adotar e
contribuir para estes objetivos?
A indústria da moda é responsável por entre
2% a 8% das emissões globais de carbono,
com grande impacto sobre o clima.
Na COP26 a indústria da moda renovou
o compromisso com ações para conter o
aquecimento global. Concretamente, agir
para conter padrões insustentáveis de
produção e de consumo e realizar ações que
permitam reduzir as emissões de carbono
rumo à neutralidade carbónica até 2050.
De facto, a grande capacidade da indústria
da moda de comunicar e influenciar pode
transformar o modelo atual de negócio, mas
é necessário utilizar melhor os recursos,
avaliar e controlar as emissões de gases
com efeito estufa, utilizar fontes de energia
renováveis, bem como materiais com menor
pegada ambiental para cumprir os limites
previstos até 2030.
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INVISTA EM SI
LICENCIATURAS
MESTRADOS
FORMAÇÃO EXECUTIVA
MBA

www.catolicabs.porto.ucp.pt

Com o novo ano a aproximar-se a passos
largos, muitos são os relatórios de
tendências que tentam prever e imaginar
como será o futuro em diversas áreas. Na
área do Marketing, mais concretamente no
que diz respeito ao Marketing de Influência,
a consultora PrimeTag definiu sete pontos-chave que as marcas devem ter em conta
quando os temas são influenciadores.
A influência não existe apenas ligada ao
início da Internet, bem pelo contrário. O
marketing de influência existe desde o início
dos tempos, foram apenas os protagonistas
que foram mudando ao longo dos anos.
Antes, podíamos atribuir a influência a
figuras religiosas, mais tarde a celebridades.
No entanto, hoje, o rosto da influência são os
novos produtores de conteúdos.
1. CO-CRIAÇÃO
O Marketing de Influência é como o
boca-a-boca 2.0! Os seguidores tendem
a sentir-se ligados aos influenciadores
e criadores de conteúdo e confiam nas
opiniões e recomendações que partilham.
A co-criação de linhas e coleções entre
criadores de conteúdo e marcas cria valor
para as mesmas, para os influenciadores
e, naturalmente, para o público. Importa
entender que os influenciadores e criadores
de conteúdo não são outdoors. A co-criação é um caminho de dois sentidos que
gera melhores resultados de marketing de
influência.

Um exemplo recente deste fenómeno é a
ligação entre Arielle Charnas vs. Nordstrom.
A conta @somethingnavy de Arielle Charnas
teve mais de 4 milhões de vendas no dia do
lançamento da coleção em parceria com a
Nordstrom.
2. PARCERIAS DE LONGO PRAZO
O segundo ponto é, sem dúvida,
um prolongamento do primeiro. Um
compromisso de longo prazo com os
influenciadores começa logo pela primeira
abordagem. Depois dessa primeira etapa,
colaborar com influenciadores é como
um casamento: sem compromisso, não
há confiança e o público não sentirá a
autenticidade do conteúdo.
Um conteúdo regular é necessário para
envolver o público com a marca. Numa
época de imediatismos, consistência é a
chave para o sucesso nas estratégias de
marketing de influência para 2022.
3. INFLUENCIADORES QUE VENDEM
PRODUTOS DE INFORMAÇÃO
Os produtos de informação ensinam o
público a encontrar soluções ou a ganhar o
dinheiro. Por exemplo, através de e-books,
guias, cursos, etc. Atualmente, muitas
são as contas de Instagram e Youtube
especializados em determinado tipo de
conteúdo: informação sobre contabilidade
pessoal, Nutrição, Espiritualidade são alguns
exemplos desta tendência.

Os chamados ‘influenciadores de nicho’ vão
passar a vender mais conhecimento do que
produtos físicos.
4. O PODER DOS DADOS
O uso simultâneo de diferentes
influenciadores pode trazer uma
sobreposição de público, podendo as
marcas estar a ‘pagar’ duas vezes para
atingir a mesma meta. Trabalhar com vários
influenciadores não leva necessariamente a
um alcance maior. Importa, por isso, que as
marcas escolham diferentes influenciadores
e, se possível, que tenham públicos
diferenciados.
5. VENDAS AO VIVO
Quem não se lembra das horas televisivas de
venda de produtos? As vendas de TV ao vivo
evoluíram, literalmente, para o mundo digital.
As compras por livestream geralmente
apresentam influenciadores ou hosts que
vendem um produto em tempo real em
websites ou diretamente nas redes sociais,
permitindo que os consumidores possam
interagir e comprar o produto diretamente
na plataforma.

TENDÊNCIAS

CONHEÇA AS TENDÊNCIAS DE
MARKETING DE INFLUÊNCIA PARA 2022
_

O influenciador pode demonstrar como
o produto cheira, as cores, como fazer
combinações (no caso de roupa, calçado e
acessórios) entre outras dicas de uso. Além
disso, é uma forma de venda interativa,
uma vez que os consumidores podem fazer
perguntas.
6. MOMENTOS DIVERTIDOS DE MARCAS
COM INFLUENCIADORES
Os desafios de #hashtag promovem uma
interpretação criativa. Os utilizadores
gostam de se expressar e de encontrar
formas divertidas de promover o amor ou o
conhecimento sobre uma marca.
Os influenciadores são essenciais para o
sucesso de uma campanha de hashtag e
para inspirar outras pessoas a participarem.
Por exemplo, a Pepsi juntou-se à banda
pop Now United para promover o desafio
#PepsiCanBalance.
7. DADOS NO CENTRO DA EQUAÇÃO
Os dados e as métricas continuam a ser
essenciais para perceber o sucesso de
uma campanha digital. Nas redes sociais,
o algoritmo desempenha um papel
fundamental para entender as métricas. Em
média, cada post no Instagram é visto por 12
a 25% da base de seguidores.
As marcas devem, assim, encontrar
estratégicas para conhecer a percentagem
de utilizadores que não são abrangidos pelas
campanhas, o que muitas vezes apenas
pode ser conseguido através de software
específico.
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Não é a primeira vez que estrelas
internacionais se rendem aos
atributos do calçado nacional.
Alejandro Sanz, que tinha usado
recentemente uns sapatos Nobrand,
voltou a repetir uma marca nacional
na apresentação do novo álbum,
desta vez da Ambitious. Mas não
é só. Também Rupi Kaur e Alexia
Putellas já se renderam ao calçado
nacional.
Mais recentemente foi o ator
Matthew Postlethwaite, conhecido
pela interpretação na série Peaky
Blinders, que escolheu umas botas
da marca Ambitious.
Segundo Luís Onofre, "estas
ações são resultado do esforço
coletivo de promoção da indústria
portuguesa de calçado nos
mercados internacionais”. Para o
Presidente da APICCAPS importa
potenciar este tipo de ações,
“colocando o calçado nacional num
novo patamar de excelência”.
ALEJANDRO SANZ DE NOVO COM
SAPATOS PORTUGUESES PARA
APRESENTAR O NOVO ÁLBUM
O cantor e compositor espanhol
Alejandro Sanz apresentou
recentemente o novo álbum.

'Sanz' é o décimo segundo trabalho
da carreira do cantor madrileno e
marca o regresso à juventude do
artista, ao talento dos filhos e ao
seu verdadeiro amor, a música.
Para a apresentação em Madrid,
Alejandro Sanz escolheu
novamente sapatos portugueses,
concretamente umas sapatilhas do
modelo Fulvo de cores combinadas
(preto, castanho e laranja) com
sola branca leve e texturada em TR
EXTRA LIGHT, da marca Ambitious.
MELHOR FUTEBOLISTA DA
ATUALIDADE CALÇA PORTUGUÊS
A futebolista Alexia Putellas
escolheu uns sapatos da marca
portuguesa Luís Onofre para a
cerimónia de entrega do Balon d'Or
2021, celebrada em Paris, tornando-se na primeira mulher espanhola a
receber o prestigiado título.
A jogadora e capitã do FC
Barcelona optou por um modelo
metalizado de corte clássico com
pulseira no tornozelo do mesmo
tom, criado por seis artesãos da
marca portuguesa especialmente
para a ocasião. Outra das
particularidades prende-se com o
facto de a futebolista calçar…42

INTERNACIONAL

ESTRELAS INTERNACIONAIS RENDIDAS AO CALÇADO PORTUGUÊS
_
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O CFPIC promove as
competências técnicas necessárias
nas diversas fases do processo de fabricação (design, modelação, corte, costura,
montagem, acabamento de calçado e marroquinaria), criando um plano de formação com
conteúdos e horários ajustados às
necessidades da sua empresa.

-

55 anos
ao serviço
da indústria
do calçado

Sede S. João da Madeira
Rua Visconde de São João da Madeira, nº
990 3700-265, S. J. Madeira
tel: +351 256 815 060
e-mail: comunicacao@cfpic.pt

Pólo de Felgueiras
Rua Dr. Francisco Augusto Costa Leite, nº 169
- Margaride 4610-250, Felgueiras
tel: +351 255 318 220
e-mail: comunicacao@cfpic.pt

O processo de design de calçado pode
agora ser mais rápido e intuitivo de
desenvolver, sem impor limites à criatividade
do designer. É o que garante o novo
software português “Mind ShoeDesign”,
desenvolvido pela empresa MIND- Software
Multimédia Industrial, S.A, no âmbito do
projeto FOOT4U - Design, Modelação,
Produção e Marketing para Calçado.
Esta é uma ferramenta simples e de
fácil utilização, desenvolvida a pensar
no desenho manual livre, o que torna o
design dos modelos de calçado em 3D de
fácil conceção e interpretação. A grande
novidade é que admite a utilização de
desenhos já estruturados pelo criador, num
software de edição de imagens vetorial,
como o Adobe Illustrator.
O novo software da Mind apresenta uma
interface com dupla área de trabalho –
numa representação 2D E 3D do modelo –,
o que permite um ajuste rápido e preciso
das linhas que compõem os modelos. O
resultado do design pode ser exportado e
incorporado no MindCAD 3D ou Mind CAD
2D, para obtenção de melhores resultados
técnicos de construção e modelação.

diversificada de formas de base, permitindo
ainda importar a forma que o designer
deseja. Possui também uma biblioteca de
materiais avançados, aplicáveis às peças do
modelo.

de produção, permitirão aos fabricantes
produzir e entregar um produto “madeto-order” mais próximo das características
definidas pelos seus clientes.
O PROJETO

As capacidades do software, aliado a um
modelo de licenciamento de custo mais
reduzido, vem apoiar os novos criativos do
setor a ter uma ferramenta capaz de fazer a
ligação com as outras variantes de softwares
que a marca disponibiliza, o que trará uma
vantagem competitiva a nível produtivo.
O novo software está a ser testado pelos
parceiros industriais do projeto, que o têm
validado e utilizado no design e conceção
de novas coleções a incluir em catálogos
digitais, agora estruturados e preparados
para personalização dos modelos.
Toda a informação e parâmetros recolhidos
nas fases precedentes, associados à
geração da encomenda e utilizados na
posterior criação de ordens (micro-ordens)

O FOOT4U - Design, Modelação, Produção e
Marketing para Calçado é um projeto de Copromoção de I&D, que conta com o apoio
do Norte2020, e que pretende reforçar a
investigação, o desenvolvimento tecnológico
e a inovação, nomeadamente de soluções
tecnológicas inovadoras, concretizado por
um sistema de software CAD-CAE-CAM
integrado, especificamente desenvolvido
para o design, modelação, produção e
marketing.

INOVAÇÃO

SOFTWARE PORTUGUÊS PROMETE CRIATIVIDADE SEM LIMITES
_

Este projeto tem como parceiros a MIND
– Software Multimédia e Industrial, S.A., o
CTCP, e as empresas de calçado Industria de
Calçado Celita LDA e Calçado Samba, S.A..

As principais funcionalidades do software
dividem-se em quatro áreas. Primeiro,
design, uma vez que permite aplicar aos
modelos materiais e texturas realistas,
resultando numa representação realista do
modelo digital 3D. Em segundo lugar, solas,
uma vez que permite importar e integrar
solas externas no modelo. Podem ainda ser
desenhadas pelo criativo modelos de solas
simples. Em terceiro lugar, fichas técnicas,
uma vez que economiza tempo gerando
automaticamente documentação com
toda a informação técnica necessária para
produção. Por último, possui uma biblioteca
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foot4u.ctcp.pt
+info: T. 256830950 | E. geral@ctcp.pt

DESIGN

MODELAÇÃO

PRODUÇÃO

MARKETING

RESULTADOS
∙ Software de design de calçado
Mind ShoeDesign com possibilidade de ser exportado
e incorporado no MindCAD 3D ou Mind CAD 2D

∙ Sistema de digitalização de materiais e texturas
∙ Bibliotecas de materiais
Com elevado realismo integradas no MindCAD 3D

∙ Novo módulo de modelação avançada de solas

Co-promotores:

Desenvolvido no âmbito do projeto Foot4U, cofinanciado por:

INOVAÇÃO
AGLOMEX MOSTRA NOVOS MATERIAIS E SISTEMAS DE PRODUÇÃO
ÁGEIS E ECOEFICIENTES
_
A Aglomex, o Centro Tecnológico do
Calçado (CTCP) e outros parceiros do
consócio FAMEST promoveram a Ação de
Demonstração Aglomex: Novos Materiais e
Sistemas de Produção Ágeis e Ecoeficientes,
nas instalações da empresa, em Felgueiras,
no passado dia 25 de novembro.
Esta iniciativa foi promovida no âmbito do
projeto FAMEST e permitiu aos participantes
conhecerem novos produtos, equipamentos
e soluções desenvolvidas no âmbito deste
projeto.
A empresa, que há muito aposta na inovação
produtiva, continua a dar “alma” aos sapatos
portugueses, através das palmilhas que
diariamente saem das mãos dos cerca
de 50 trabalhadores. Carlos Fonseca,
representante da Aglomex, atualmente na
gestão do negócio de família, iniciou à ação
e deu as boas-vindas aos participantes.
A aposta em sistemas automáticos de
corte remonta aos anos 90 e desde essa
altura que a Aglomex procura estar na
vanguarda. Recentemente, a empresa
reforçou o departamento de corte com uma
nova geração de equipamentos de corte
automático, que os participantes desta
demonstração tiveram oportunidade de ver
em pleno funcionamento.
Os novos sistemas de corte por jato de água
e por faca, desenvolvidos no âmbito do
projeto Famest, incorporam duas cabeças de
corte que funcionam de forma independente

numa mesma placa de matéria-prima ou
em duas placas diferentes cortadas em
simultâneo, sendo o trabalho dividido de
forma automática entre as mesmas.
Segundo Fernando Sousa, “os novos
sistemas garantem ganhos de produtividade
de 70 a 100% e permitem o corte de
até 1 par de palmilhas por segundo”. O
responsável da CEI, empresa promotora
destes novos desenvolvimentos, realça que
“a CEI tem o controlo total e autonomia de
todo o processo, porque estas tecnologias
incorporam soluções próprias de mecânica,
automação, eletrónica e software, o que
permitem à empresa não depender de
agentes externos”. Por outro lado, continua,
“são equipamentos ágeis e flexíveis que
podem ser aplicados a uma variedade
de materiais de calçado customizado,
personalizado e sustentável, nomeadamente:
espumas, telas, couro, eva, borrachas,
cartão, entre outros".
A par com a inovação tecnológica, a
Aglomex desenvolveu e apresentou, nesta
ação de demonstração, palmilhas de
montagem em material natural, renovável,
reciclado e reciclável, produzidas por
processos mais sustentáveis.
No âmbito desta demostração, os
participantes tiveram ainda oportunidade de
conhecer novos materiais, nomeadamente
novos couros de curtume vegetal e
recurtume vegetalizado; curtume sem

crómio e com incorporação de subprodutos
da indústria alimentar.
Em exposição estiveram alguns dos
exemplos desenvolvidos por empresas de
curtumes e produtos químicos que compõe
a parceria do projeto, nomeadamente:
Curtumes Aveneda, Curtumes Boaventura,
Dias Ruivo, Fábrica de Curtumes Rutra e
Indinor.
A 3DCork esteve também presente na
sessão e apresentou palmilhas de cortiça,
material natural, renovável, durável e leve,
bem como novas palmilhas que incorporam
material reciclado.
Alguns modelos de calçado mais
sustentáveis, para diferentes segmentos
de mercado, produzidos com os novos
materiais, pelas empresas Centenário, Carité,
Kyaia, AMF e Ropar, estiveram também em
exposição.
Estas soluções e sistemas inovadores
encontram-se em pleno funcionamento nas
empresas parceiras do projeto FAMEST, mas
podem ser também facilmente replicados
noutras empresas, daí a importância de
ações como esta, que visam promover e
difundir as boas práticas desenvolvidas
no âmbito de projetos de IDT recentes,
junto das empresas do setor e de outros
setores, para que mais empresas possam
aplicar estas inovações e beneficiar das suas
vantagens.
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GERAÇÃO 4.0
GERAÇÃO 4.0
_

Bernardo e Otília são os
protagonistas de uma verdadeira
história de cinema. Tudo começa
quando Bernardo, numa saída com
amigos, pensa em criar um sapato
com folha de cannabis. Aquela
que parecia uma ideia planetária
ganhou forma quando conversou...
com a avó. Otília, com mais de 50
anos de experiência no setor têxtil
foi essencial no desenvolvimento
dos protótipos. Nasceu, assim, a
8000kicks.
http://8000kicks.com
Nesta geração 4.0 conversamos
com Bernardo, mas também com
Otília, uma peça fundamental na
criação desta marca.

Como surgiu a ideia de criar a 8000kicks?
Bernardo: O projeto nasceu de uma
brincadeira. Eram 5 horas da manhã e
alguém no meu grupo de amigos teve a ideia
de fazer um sapato de cannabis. Inicialmente
não teve interesse nenhum, mas depois
comecei a pesquisar sobre o tema e pedi
ajuda à minha avó, que tem mais de 50 anos
de experiência no setor têxtil.

Porquê juntar a avó a este projeto?
Bernardo: A minha avó é o equivalente a
um CTO (Chief Technology Officer). É ela
que ajuda no desenvolvimento do tecido
e ajuda nos detalhes da construção. A
experiência dela foi crucial para acelerar o
desenvolvimento e o time to market. Sem ela
ainda hoje andava a trabalhar nos primeiros
protótipos.

A D. Otília é mesmo ‘a avó’ deste projeto. Tem
muitos anos de experiência no setor têxtil…
disse logo que sim ao seu neto?
Inicialmente fiquei um pouco zangada por
o meu neto querer entrar no mundo das
‘drogas’. Mas depois ele lá me explicou que
era um material sustentável e eu ajudei-o.

Foi fácil trabalhar com um material como
cânhamo? Que desafios tem este material?
O material era muito resistente. Na verdade,
tão forte que a minha máquina de costura
não dava. Então, logo de início, ele começou
a levar-me às fábricas para eu ajudar a

desenvolver tudo e a fazer o controlo de
qualidade dos produtos.

Voltando ao Bernardo, como é que a marca se
distingue no mercado?
Bernardo: A marca distingue-se
essencialmente por fazer sapatos de
cânhamo, que é a nossa especialidade. A
fibra que estamos a desenvolver já teve
várias interações fruto de anos de teste em
laboratório e de feedback de clientes. O
cânhamo é muito superior a outras fibras por
ser mais resistente, mais ecológico, e, neste
caso, por ser também impermeável.

Quais os projetos para o futuro da marca?
Bernardo: Neste momento estamos a
lançar novos modelos e novos produtos,
todos associados às fibras de cânhamo que
desenvolvemos.

Que conselho dariam a um jovem que está a
entrar no setor?
Bernardo: O conselho mais importante seria
a perseverança, porque as coisas correm
bastante mal antes de correrem bem. Nesse
sentido é importante que os jovens não
desistam aos primeiros obstáculos.

D. Otília, qual é o conselho que mais repete
aos jovens?
D. Otília: O que eu mais digo aos meus netos
e digo a todos os jovens é para trabalharem
arduamente. Sem trabalho não há frutos.
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As meias são um acessório essencial em qualquer guarda-roupa e fazem
uma ligação perfeita com o calçado que usamos.
Em Portugal, as novas marcas não surgem apenas no calçado. Nesta edição
do Follow Me fique a conhecer três jovens marcas de meias que prometem
fazer o match perfeito com o calçado nacional.

THE UGLY DUCK

@the.ugly.duck.company
A The Ugly Duck mistura confiança e ousadia com
elegância e sofisticação. Nesta marca, as meias deixam
de ser apenas um acessório e são sinal de irreverência e
confiança.
Cada par de meias é produzido em Portugal com um
material muito especial…o bambu. “Procuramos um
material que fosse muito confortável e ao mesmo tempo
sustentável. Acrescentamos ao material a ideia de criar
meias, que valorizem o que há de melhor em cada uma,
que despertem o lado único de cada pessoa”, diz a marca.

DIGITAL

FOLLOW ME
_

TRAVELLING SOCKS
@travellingsocks.shop

A My Travelling Socks nasceu em 2019 com o desejo profundo de fazer
das viagens parte do dia-a-dia dos clientes. “Queríamos incorporar
essas pequenas memórias, recolhidas aqui e ali, em algo que pudesse
ser transportado todos os dias. E que melhor maneira de fazer isso do
que meias?”.
Nasceu assim a My Travelling Socks. E o que podemos encontrar?
Meias coloridas, produzidas em Portugal e com padrões muito…
curiosos. Vejamos: nas meias de Portugal pode encontrar padrões com
Pastel de Natal, com copos de Vinho ou com guitarras portuguesas. Há
todo um “planeta” para explorar no site da marca ou no Instagram.

CAPTAIN SOCKS

@captainsocks

Padrões mínimos, mas representativos das paixões dos clientes.
Matérias-primas cuidadosamente escolhidas. Produção em
Portugal com a melhor tecnologia. São estes os ingredientes da
Captain Socks, a marca de meias fundada por Tiago Monteiro
que lhe permitia exprimir-se quando o fato “mais tradicional” era
a sua roupa diária.
A Captain Socks “é uma homenagem ao que fazemos e amamos.
Escolhemos cuidadosamente as nossas matérias-primas e a
integração da melhor tecnologia para produzir meias de alta
qualidade e duradouras (sem costura, 200 agulhas e acabamento
jackard - meias com padrões)”, de acordo com a marca.
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