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Em Abril de 2007 foi lançada a
primeira pedra, da primeira fábrica da
Península Ibérica da IKEA. Em Pa-
ços de Ferreira, pouco mais de um
ano depois, a fábrica foi inaugurada
com a presença de José Sócrates,
de Manuel Pinho e dos mais altos
responsáveis do grupo «Swedwood»,
o ramo industrial do grupo Ikea.

Trata-se da primeira de um com-
plexo de três fábricas e o presidente
da Câmara Municipal, Pedro Pi-nho,
não podia estar mais contente “por
tudo o que este investimento re-
presenta para a região.” Estão já
criados 550 postos de trabalho, na
sua maioria jovens “é com natural
vaidade e prestígio que temos es-
te «cartão de visita» que repre-
senta a Ikea  neste município”,
acrescenta.

Foi ainda com muito “orgulho”
que registou: “a matéria prima para
esta fábrica é de Paços de Fer-

reira, as próprias instalações fo-
ram construídas, como as máqui-
nas, aqui na região.”

O Primeiro Ministro deu conta da
“elevada importância para a eco-
nomia portuguesa”, que represen-
ta este investimento. Foram preci-
sos “apenas” sete meses para que
todo o processo de instalação da fá-
brica fosse licenciado “um exem-
plo, uma referência para o país
de uma administração próxima
em que investidores, autarquia e
todo o grupo foram exemplares
ao longo de todo o processo.”

Ikea

Grande aposta no Norte

Uma palavra especial para a Câ-
mara de Paços de Ferreira “de uma
forma justa e limpa oferecer mais
vantagens e melhores condições
e ganhou o concurso.”

Recorde-se que na corrida para
ganhar esta fábrica esteve também
de forma de-veras empenhada a
vizinha Espanha. Foi no entanto em
Paços de Ferreira que a Ikea investiu
135 milhões de euros, um projecto
âncora que chamará muitos outros
a esta região.
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Primeiro Ministro inaugurou a primeira de 3 fábricas  da Ikea em Paços de Ferreira...

José Socrátes e Manuel Pinho  no descerrar da placa inaugural...


