AORP

Associação de Ourivesaria
e Relojoaria de Portugal

QUEM SOMOS
Com uma história de 80 anos somos a maior
associação setorial do país.
Representamos cerca de 400 associados e 75% dos
industriais de ourivesaria.
Abrangemos toda a cadeia de valor da indústria de
ourivesaria, desde a indústria até ao retalho, passando pelas atividades intermédias tais como a gemologia, reciclagem de metais preciosos, designers
e estudantes.

OBJETIVOS

MISSÃO

Queremos um setor motivado, inovador e competitivo,
preparado para enfrentar
os desafios dos mercados
globais.
Defendemos a criação de
valor através do desenvolvimento organizacional, produtivo e tecnológico do setor,
assim como a aplicação de
novos modelos de negócio.
Estimulamos a comunicação
e o design para a criação e
divulgação de marcas competitivas.
Procuramos a promoção
nacional e internacional da
ourivesaria portuguesa e a
sua afirmação global na fileira
da moda.

Representar e defender os
legítimos direitos e interesses do setor da ourivesaria
em Portugal e no estrangeiro
e promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade das suas empresas.

VALORES
• União
• Cooperação
• Profissionalismo
• Proatividade
• Transparência

Serviços
1. Representação Política e Institucional;
2. Apoio Jurídico;
3. Apoio a candidaturas no âmbito do Programa Portugal2020;
4. Apoio a candidaturas a Medidas Estágio – Emprego;
5. Apoio a Licenciamentos Industriais e Comerciais;
6. Participação em Feiras Internacionais de Ourivesaria, com
cofinanciamento, através de Projetos Conjuntos;
7. Melhores condições no acesso a produtos e serviços de
entidades com protocolos celebrados com a AORP;
8. Parceria com planos de seguros oferecidos aos empresários, trabalhadores e seus dependentes;
9. Possibilidade de fazer publicidade nos nossos meios de
comunicação (site, jornal, newsletter);
10. Assessoria de Comunicação Nacional e Internacional;
11. Informação setorial permanente através de site, newsletters e redes sociais;
12. Divulgação de trabalhos, coleções, eventos promovidos
por associados;
13. Cedência de instalações para reuniões e exposições;
14. Acesso a toda a informação que a AORP tenha criado ou
esteja na sua disponibilidade atendendo às necessidades dos
seus membros (quer de âmbito jurídico, económico, tendências ou estudos de mercado);
15. Biblioteca com livros e revistas de interesse do setor.

Queremos um
setor ativo

CONTACTOS

+
Avenida Rodrigues
de Freitas, 204
4000-416
T. +351 225 379 161/2/3
F. +351 225 373 292
geral@aorp.pt
www.aorp.pt

Programa Formação PME:
• Formação e Consultoria
Formativa adequada às necessidades de cada empresa.
• Matchmaking - Ourivesaria
Em Ação: Intercâmbio de
informações, networking
e novas oportunidades de
negócio.
• Jornadas de Ourivesaria:
Principal evento de apresentação e debate de diversos
temas de interesse para
o setor da ourivesaria em
Portugal.

Procuramos um
posicionamento
internacional

Comunicamos
através de
vários suportes

• Marca Portuguese
Jewellery Shaped with Love;
• Sessões Fotográficas e
Publicações Vogue Gioiello
e Vogue Accessory;
• Presenças em Feiras
Internacionais: Paris,
Munique, Madrid, Barcelona,
Basileia, Londres, Cracóvia,
Las Vegas, Vicenza, Dubai,
etc.

• Newsletter Semanal
• Jornal Trimestral
• Anuário
• Portuguese Jewellery Insight
• Facebook
• aorp.pt
• portuguesejewellery.pt
• ourivesariaemsegurança.pt

