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GESTÃO VERTICAL DO DESIGN NO 
TERRITÓRIO  
O caso Paredes 
 
Resumo  
O concelho de Paredes (distrito do Porto) tem 
como principal atividade económica a indústria de 
mobiliário em madeira, embora muitas unidades 
de produção tenham encerrado nos últimos anos. 
As dificuldades de competitividade pela fortíssima 
concorrência dos países emergentes e das grandes 
multinacionais, o baixo valor acrescentado das 
produções (realizadas sobretudo em regime de 
subempreitada) e a desaceleração económica em 
Portugal, remetem estas indústrias para a 
subalternidade da disputa do preço, afastando-as 
dos mercados economicamente mais interessantes. 
Consciente da necessidade de inverter este 
processo, o município de Paredes promoveu o 
projeto “Art on Chair” que, num conjunto 
verticalmente estruturado de ações, envolvendo 
comunidade, indústrias, escolas, poder local e a 
investigação científica em Design, gerou uma 
nova mentalidade de valorização do produto 
industrial pelo Design, centrado na afirmação 
nacional, mas sobretudo internacional da marca 
regional “Paredes”. Esta iniciativa mereceu a mais 
alta distinção europeia para as políticas de 
desenvolvimento regional, com a atribuição do 
prémio RegioStar 2014. Embora a avaliação dos 
resultados deste projeto sobre o território seja 
ainda precoce (o projeto vai na sua 2ª edição), a 
apresentação num encontro científico tem a 
intenção de contribuir experimentalmente para o 
conhecimento enquanto caso de estudo. 
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VERTICAL MANAGEMENT OF 
TERRITORIAL DESIGN 
Paredes case study 
 
Abstract 
The municipality of Paredes (Port District) has as 
its main economic activity the wooden furniture 
industry, but many of the production units closed 
down in recent years. The difficulties of 
competitiveness by very strong competition from 
emerging countries and of large multinational, the 
low added value of production, mainly conducted 
under subcontract and the economic slowdown in 
Portugal, remit these industries to subordination 
of dispute of the price, away from the most 
economically attractive markets. Aware of the 
need to reverse this reality , the municipality of 
Paredes promoted the " Art on Chair" project, in 
a vertically structured set of actions involving 
community, industries, schools, local government 
and scientific research in Design, created a new 
mentality to valuation the industrial output by 
Design, focused on national affirmation, but 
especially international affirmation of regional 
brand "Paredes". This initiative earned the 
highest distinction for European regional 
development policies, with RegioStars Award 
2014. Although is still early to the evaluation of 
the results of this project over the territory (the 
project is now in its 2nd edition), the presentation 
in a meeting scientific intends contribute to 
knowledge experimental as a case study. 
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1. Gestão do Design para o desenvolvimento local 
No momento atual, a importância económica do Design como recurso estratégico e de alto 
valor comunicativo, colocou a Gestão do Design num lugar de destaque nas agendas das 
organizações e também dos territórios, com o propósito claro de atingir os objetivos 
traçados para responder a um mercado altamente concorrencial (Best, 2009). 
Acerca do conceito de concorrência aplicado aos locais, são importantes os contributos de 
Anholt (2005: 247) que sugere esta nova forma de encarar o território, quando descreve 
que não há outra forma de um país prosperar senão considerando-se um concorrente no 
mercado único. Num mundo globalizado, todas as nações precisam de competir umas com 
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as outras concorrendo à atenção e riqueza do mundo. Azevedo et al (2011: 34) consideram 
competitividade territorial como a capacidade de uma dada comunidade territorial para 
assegurar as condições económicas do seu desenvolvimento sustentado e Kotler et al. 
(1993) referiam-se já na década de 1990 à competitividade dos lugares, afirmando que 
todos os mercados enfrentam problemas agora, ou enfrentarão num futuro próximo, a 
globalização da economia mundial e a aceleração do ritmo das mudanças tecnológicas são 
duas forças que requerem que todos os lugares aprendam a competir e a pensar como 
empresas, desenvolvendo produtos, mercados e clientes. 
Assim, reconhece-se ao Design afinidade com a Gestão, porque é uma atividade de 
resolução de problemas que segue um processo sistemático, lógico e ordenado (Mozota, 
2011: 17) mas com a capacidade de operar como intérprete de uma cultura, devolvendo-lhe 
artefactos facilitadores de compreensão e vivência e que por isso contribui para o 
desenvolvimento social, cultural e económico de um dado local. 
 
2. Paredes e a Indústria do Mobiliário  
O concelho de Paredes (distrito do Porto) com grande tradição empreendedora e uma 
população maioritariamente em idade ativa, apresentando-se no panorama nacional com 
ótimas apetências competitivas e um elevado potencial de crescimento. 
A indústria do mobiliário de Paredes é atualmente responsável por mais de 60% da 
produção nacional neste sector e emprega cerca de 50% da população ativa do concelho. 
Com origem na marcenaria artesanal fortemente enraizada na região o sector desenvolveu-
se principalmente a partir dos anos 1940 com a fundação de centenas de oficinas, empresas 
e serrações, transformando um concelho predominantemente rural num polo fortemente 
industrial (disponível em: <http://www.paredesdesignmobiliario.com> [acedido em 1 de 
Março de 2014]).  
Hoje, passados os anos áureos desta indústria, fixados entre 1940 e 1980, existem ainda 
cerca de 800 empresas de dimensões e capacidade instalada distintas que apresentam uma 
grande diversidade tecnológica e produtiva. É possível identificar um complexo 
ecossistema saturado pela biodiversidade de micro, pequenas e médias empresas 
familiares, garantindo uma diversidade de resposta que vai desde o saber fazer artesanal 
(tecnicidade tradicional adequada à resposta de encomendas únicas ou de pequenas séries), 
até às mais exigentes respostas industriais, integrando as mais contemporâneas tecnologias 
disponíveis, acolhendo centenas de funcionários que respondem a encomendas de cadeias 
internacionais de distribuição, ou instalam redes de hotéis (Franqueira, 2012: 15).  
Paredes é o principal exportador nacional de mobiliário, no entanto, a atual circunstância 
económica dificulta o desempenho da capacidade industrial instalada em Paredes. Algumas 
destas empresas perderam competitividade e visibilidade global, não resistindo à forte 
concorrência de países emergentes. A incapacidade para acompanhar os preços baixos 
praticados provocou a quebra nas vendas quer no mercado interno, quer no mercado 
externo, tendo como consequência o encerramento de muitas unidades industriais. 
“O mundo está a mudar/ As cidades estão a mudar/ Os cidadãos estão a mudar/ 
Demasiados líderes políticos municipais estão parados (..)”, são estas as primeiras palavras 
de Puig (2009: 15) que contrapõe às cidades de marca ou cidades referência as cidades 
desmarcadas ou cidades em decadência. Foi também com esta consciência que a Câmara 
Municipal de Paredes avançou com o projeto “Art on Chairs” que se apresenta de seguida.  
 
3. O Projeto Art on Chairs 
A primeira edição do “Art on Chairs”, iniciativa do Município de Paredes pretendeu 
afirmar-se como o maior evento mundial de arte e design associado ao mobiliário, de que a 
cadeira é símbolo. Com coordenação geral e gestão pela empresa Setepés, o projeto contou 
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com a parceria de: ESAD – Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos; ID+, 
Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura; Universidade de Aveiro; Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto; Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados e Associação Empresarial de Paredes; foi cofinanciado pelo Programa 
Operacional Novo Norte 2007-2013 do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional; 
contou com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República e decorreu ente 
Janeiro de 2010 e Maio de 2013. 
Tratando-se de um projeto de valorização da industria do mobiliário pelo design, assumiu 
como identidade visual a imagem plana de silhueta da cadeira (desenhada por Francisco 
Providência), também adoptada como ícone territorial de Paredes, símbolo mais 
representativo da sua indústria e objeto da sua afirmação nacional e internacional, como 
afirma Celso Ferreira (Ferreira, 2012: 7) presidente da Câmara. 
 
O projeto “Art On Chairs” reuniu diversas iniciativas. More Design More Industry teve a 
duração de oito meses de trabalho desenvolvido em onze empresas industriais de Paredes 
(contactadas pela Associação Empresarial de Paredes) e integrou nove designers 
(selecionados por concurso internacional) que desenvolveram os seus projetos sob a tutela 
de cinco designers seniores. O confronto das duas culturas e pontos de vista (designers e 
empresários), constituiu um grande desafio para todos (Franqueira, 2012: 13-15). 
Internacional Design Competition, outra iniciativa deste projeto teve como objetivo dar 
visibilidade à capacidade produtiva deste tecido empresarial, através de soluções 
inovadoras e originais, destinadas à produção industrial de cadeiras. Recebeu 449 
candidaturas de 37 países, divididas em três categorias distintas e daí resultaram 9 projetos 
premiados, dos quais foram realizados protótipos, adequando o pensado ao possível 
(Branco, 2012: 12-15). 
Sem esquecer a matéria prima natural e predominante nas empresas de Paredes a exposição 
Design Maciço expôs três dezenas de cadeiras de renome histórico internacional, que 
testemunham uma cultura popularmente apropriada pelo design anónimo com que também 
foi construída a riqueza produtiva e cultural deste território (Deganello, 2012: 10). 
Duets juntou designers a personalidades representativas da sociedade contemporânea e 
resultou em onze cadeiras que refletem a herança cultural e experiência de vida da 
personalidade. Em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados, as cadeiras foram leiloadas e o valor angariado foi usado para apoiar projetos 
educativo em África. A participação de celebridades atraiu a atenção dos media nacionais e 
internacionais, dando projeção ao evento. 
Integraram ainda o Art on Chairs, outros projetos, num conjunto de iniciativas diversas 
que se alargaram a toda a comunidade como é exemplo o Cadeira Parade, que constitui  
um exercício criativo de interpretação dos alunos do ensino secundário, sobre a história do 
design português, recorrendo aos seus designers autores. 
 
É na gestão vertical do Design que reside a originalidade do “Art on Chairs”, pela ligação 
estabelecida entre o poder local e a indústria; entre estudantes/designers e as empresas; na 
valorização dos materiais, técnicas de produção tradicionais como ferramentas para a 
inovação e criatividade; na associação de personalidades a produtos de design com um fim 
iminentemente social e na integração da população local nas atividades desenvolvidas 
veiculando o sentimento de pertença junto dos mais novos, motivando-os para o interesse 
pelo Design de Mobiliário, uma vez que será esta, potencialmente, a próxima geração de 
fabricantes de móveis em Paredes. 
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3.1. Reconhecimento Internacional – RegioStars Awards 2014 
O objetivo dos Prémios RegioStars é identificar boas práticas de desenvolvimento regional 
e destacar projetos originais e inovadores que sirvam de inspiração para outras regiões. 
Atribuídos desde 2008 pela Comissão Europeia, destacam o trabalho feito no terreno e 
demonstram a abordagem dinâmica de várias regiões da Europa na utilização dos Fundos 
Estruturais com o objectivo de estimular o crescimento e a criação de emprego. 
Os prémios da edição 2014 foram classificados em quatro categorias que refletem 
claramente a urgência das questões centrais que a Europa enfrenta atualmente: 

1. Crescimento Inteligente: PME inovação; 
2. Crescimento sustentável: crescimento verde e emprego através da bio-

economia; 
3. Crescimento inclusivo: Criar postos de trabalho para a nova geração; 
4. Citystar: Investimentos em projetos de transportes públicos urbanos 

sustentáveis.  
Neste contexto, o projeto “Art on Chairs”, venceu a categoria Crescimento Inteligente: 
PME inovação da edição 2014, (disponível em: <http://ec.europa.eu/regional_policy 
/projects/regiostars/regiostars_en.cfm /regiostars_en. cfm> [acedido em 28 de julho de 
2014]), demonstrando o reconhecimento internacional da importância da iniciativa para o 
desenvolvimento local das indústrias de mobiliário. 
 
Referências 
Anholt, S. 2005. “Branding de locais e países” in Clifton, R. e Simmons, J., (The 

Economist) O mundo das marcas. Lisboa: Actual Editora (pp.241-254) 
Azevedo, A., Magalhães, D. e Pereira, J., 2011. City Marketing – My place in XXI: Gestão 

estratégica e Marketing de cidades. 2ª. ed. Porto: Vida Económica  
Best, K., 2009. Gestão do Design: gerir a estratégia, os processos e a implementação do 

Design. Lisboa: Diverge 
Branco, V. (coord.) 2012. Art on Chairs – International Design Competition. Paredes: 

Editorial Blau lda. 
Deganello, P. (coord.) 2012. Art on Chairs – Design Maciço. Paredes: Editorial Blau lda. 
Ferreira, C. 2012. Art on Chairs – International Design Competition. Paredes: Editorial 

Blau lda. 
Franqueira, T. (coord.) 2012. Art on Chairs – More Design, More Industry. Paredes: 

Editorial Blau lda. 
Kotler, P., Haider, D., e Rein, I., 1993 Marketing places: attracting investment, industry, 

and tourism to cities, states, and nations. New York: The Free Press 
Puig, T., 2009 Marca cuidad: cómo rediseñarla para asegurar un futuro expléndido para 

todos. Barcelona: Paidós 
Mozota, B., Klopsch, C. e Costa, F., 2011. Gestão do Design: usando o Design para 

construir valor de marca e inovação corporativa. Porto Alegre: Bookman 
Paredes, Indústria do Mobiliário, Art on Chairs. Disponível em <http://www.paredesdesign 

mobiliario.com> [Acedido em 1 de Março de 2014] 
Prémio RegioStars. Disponível em <http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/ 

regiostars_en.cfm> [acedido em 28 de julho de 2014] 
 


