
PROGRAMA FOOTURE 2020 PROMOVE INTERNACIONALIZAÇÃO PARA A ÁSIA

Saldo comercial do calçado português
atinge 1 2 mil milhões de euros
FERNANDA SILVA TEIXEIRA

A indústria portuguesa de cal
çado exporta atualmente 1 6 mil
milhões de euros cerca de 95
da produção para 150 mercados
e apresenta o segundo preço mé
dio de exportação mais elevado
do mundo quase 23 euros por

par em 2012 contra 18 euros em
2006
Estas foram algumas das con

clusões apuradas na primeira ses
são do ciclo de workshops organi
zado pela AESE Business School

em parceria com a COTEC Por

tugal e a APICCAPS sob o tema
Calçado Back to the Footure na
AESE recentemente realizada no
Porto
Com um saldo comercial de

1 2 mil milhões de euros o cal
çado é hoje o principal contri
buinte industrial no combate ao
desequilíbrio das contas externas
portuguesas reclamando também
um importantíssimo contributo
para a coesão social ao assegurar
a existência de mais de 35mil pos
tos de trabalho
Em declarações à Vida Econó

mica José Ramalho Fontes pro
fessor e organizador deste evento
explicou que a AESE quis com
este encontro avaliar o que funcio
na bem no setor do calçado por
que tem bons resultados porque
temuma boa organização e como é
possível cumprir os objetivos
O docente salienta que este

é um setor que descobriu desde
muito cedo que só teriam futuro
através da internacionalização
sublinha
Destacando o papel da APPI

CAPS neste sucesso o responsável
lembrou ainda que a associação
está na base do sucesso no setor
do calçado dando sempre prota
gonismo às empresas e à cadeia de
valor incluindo aos fornecedores

Programa FOOTure 2020

O FOOTure 2020 é o progra
ma mais estruturante alguma vez
apresentado para a indústria de
calçado em Portugal e sustenta a
ambição de um sector que quer
ser a referência internacional da
indústria do calçado Até ao final
da década pretende se conseguir
um salto qualitativo no processo
de afirmação internacional do cal
çado português estabelecendo o
como uma referência fundamen
tal da indústria a nível mundial
lê se no documento
Num cenário de reduzido dina

mismo da procura na maioria dos
países desenvolvidos e particular
mente na União Europeia o FOO
ture 2020 destaca aindaque é nou
tras zonas do globo nomeadamente
na Ásia que se antevê um forte
crescimento daprocura por calçado
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