Metalomecânica
I.

Caracterização geral da Fileira

O grupo dos “Metais comuns e suas obras” é responsável por cerca de 8% das exportações
anuais portuguesas. Em 2015, as vendas para o mercado externo ultrapassaram 3,79 mil
milhões de Euros. Não obstante este valor representar uma redução de 1,7% face a 2014, o
setor registou, entre 2011 e 2015, uma taxa média de crescimento anual (TMCA) de 2,7%.

Gráfico 1: Evolução das exportações de Metais Comuns
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Fonte: AICEP, 2017. Dados em milhões de Euros.

Dentro deste grupo, a principal categoria de produtos exportados foi a das “Obras de
ferro fundido, ferro ou aço” (EUR 1,4 mil milhões). Seguiram-se o “Ferro fundido, ferro e
aço”, com cerca de 1,12 mil milhões de Euros, e o “Alumínio e suas obras”, com 543 milhões.
Em termos evolutivos, as categorias que têm registado melhores desempenhos são as
seguintes: “Obras diversas de metais comuns”, que registou, entre 2011 e 2015, uma TMCA de
7,2%; “Ferramentas, artefactos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns”
(TMCA de 6,8%); “Alumínio e suas obras” (TMCA de 4,3% e aumento de 5,9% entre 2014 e
2015); e “Zinco e suas obras” (TMCA de 4% e aumento de 12% entre 2014 e 2015).
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Gráfico 2: Exportações de Metais Comuns, por tipo de produto
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Fonte: International Trade Centre, 2017. Dados em milhões de Euros.

De um ponto de vista mais específico, a 4 dígitos da Nomenclatura Combinada, os
principais produtos exportados foram os seguintes: “Barras de ferro ou aço não ligado,
simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente” (Código Pautal/CP
7214 – 404 milhões de Euros em 2015), “Construções e suas partes (…), de ferro fundido,
ferro ou aço” (CP 7308 – EUR 394,6 milhões), “Outras obras de ferro ou aço” (CP 7326 – EUR
207,1 milhões), “Construções e suas partes (…), de alumínio” (CP 7610 – EUR 189,6 milhões)
e “Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns”
(CP 8301 – EUR 169,2 milhões).

Gráfico 3: Principais exportações do setor de Metais Comuns
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Fonte: International Trade Centre, 2017.
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No que respeita aos principais mercados de destino, destaca-se, desde logo,
Espanha, que adquiriu, em 2015, cerca de 1,176 biliões de Euros de metais comuns a
Portugal, tendo respondido por 31% das exportações nacionais. Seguem-se os mercados de
França (EUR 549,8 milhões, quota de 14,5% nas exportações nacionais), Alemanha (EUR
311,3 milhões, quota de 8,2%), Reino Unido (EUR 233,3 milhões, quota de 8,2%) e Angola
(EUR 209,9 milhões, quota de 5,5%). O top 10 dos compradores de metais comuns nacionais
foi completado pela Argélia, Marrocos, Estados Unidos da América, Holanda e Bélgica.
Numa ótica evolutiva, de entre os 20 principais clientes, destacam-se: Moçambique,
com uma TMCA, entre 2011 e 2015, de 23,8%, os Estados Unidos (TMCA de 22,1%), Reino
Unido (TMCA de 18,5%), Suíça (TMCA de 15,9%), Áustria (TMCA de 11,8%) e Polónia
(TMCA de 10,9%), França (TMCA de 10,5% e Alemanha (TMCA de 10,3%). É de notar que a
Holanda, entre 2014 e 2015, aumentou as importações de metais comuns portugueses em
43,3% (de 52,6 para 75,3 milhões de Euros).

Gráfico 4: Peso relativo e evolução dos principais clientes de Metais Comuns
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Fonte: AICEP, 2017.
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II.

Produtos e serviços alvo
A fileira Metalomecânica engloba todos os produtos e atividades relacionados com a

produção e distribuição de metais comuns e suas obras, nomeadamente ferro, aço, cobre,
níquel, alumínio, chumbo, zinco, estanho, entre outros. Deste modo, compreende empresas
cujas atividades se localizam em diversos estágios da cadeia de valor destes produtos – a
montante, como as indústrias metalúrgicas de base, passando pelas atividades de fabrico e
distribuição de produtos intermédios, e culminando a jusante, no comércio dos produtos
finais através das diversas modalidades (por grosso e a retalho, especializado e não
especializado).
Uma vez que o EXPORTAR+ pretende ser um projeto inclusivo, estendendo o seu
apoio ao maior número possível de empresas, têm também enquadramento nesta Fileira os
produtos e atividades relacionados com a produção e distribuição de máquinas e
equipamentos, nomeadamente de transporte.
III.

Exemplos de CAE com enquadramento na Fileira

24

Indústrias metalúrgicas de base

25

Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos

28

Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e.

29

Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para
veículos automóveis

30

Fabricação de outro equipamento de transporte

45

Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos

46 120

Agentes do comércio por grosso de combustíveis, minérios, metais e de produtos
químicos para a indústria

46 140

Agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, embarcações
e aeronaves

46 150 Agentes do comércio por grosso de mobiliário, artigos para uso doméstico e ferragens
46 6

Comércio por grosso de outras máquinas, equipamentos e suas partes

46 720 Comércio por grosso de minérios e de metais
46 740

Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e
aquecimento

46 771 Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos
47 521 Comércio a retalho de ferragens e de vidro plano, em estabelecimentos especializados
47 592

Comércio a retalho de louças, cutelaria e de outros artigos similares para uso
doméstico, em estabelecimentos especializados
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IV.

Empresas aderentes

Empresa

Produto(s)

Albinox

Reservatórios

Anporgest

Gradeamentos

25290 - Fabricação de outros reservatórios e
recipientes metálicos
25610 - Tratamento e revestimento de metais

António da Silva Albino, Lda

Tornearia

25620 - Atividades de mecânica geral

Estruturas,
caixilharia
Peças p/
automóveis

25120 - Fabricação de portas, janelas e
elementos similares em metal
45310 - Comércio por grosso de peças e
acessórios para veículos automóveis
25120 - Fabricação de portas, janelas e
elementos similares em metal
30300 - Fabricação de aeronaves, de veículos
espaciais e equipamento relacionado
25120 - Fabricação de portas, janelas e
elementos similares em metal
28410 - Fabricação de máquinas-ferramentas
para metais
25110 - Fabricação de estruturas de construções
metálicas
25610 - Tratamento e revestimento de metais
25120 - Fabricação de portas, janelas e
elementos similares em metal
25110 - Fabricação de estruturas de construções
metálicas
1
28930 - Fabricação de máquinas para as
indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco
24330 - Perfilagem a frio
25120 - Fabricação de portas, janelas e
elementos similares em metal
25120 - Fabricação de portas, janelas e
elementos similares em metal

Comev
Cosimpor
Ferma

Caixilharia

FMP - Fly Mecânica de
Precisão

Tornearia

Jorge F. Ramos, Lda
Maquicôa

Caixilharia,
estruturas
Máquinas,
paletes

Metalaf

Estruturas

Metalguarda

Estruturas
Portas,
caixilharia

Metalúrgica do Serrado
Pavi-Metal

Estruturas

Perfisa

Equipamentos
industriais
Perfis

Serralharia Estrela

Caixilharia

Pedrasina

Sifergal
Silva & Chaves
1

Caixilharia,
estruturas
Moldes,
tornearia

CAE principal

25732 - Fabricação de ferramentas mecânicas

CAE secundário

Produtos a internacionalizar pelas empresas aderentes
Caixilharia

Máquinas/equipamentos

Componentes para as indústrias

Maquinação

aeronáutica e automóvel

Moldes

Corrimãos

Paletes em ferro

Escadas

Peças em tornearia

Estruturas metálicas

Perfis metálicos

Fachadas

Portas

Gradeamentos

Reservatórios
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Gráfico 1: Oferta das empresas da fileira Metalomecânica
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Nota: A mesma empresa pode apresentar mais do que 1 tipo de produto.

Gráfico 2: Mercados de atuação das empresas da fileira Metalomecânica
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Nota: “Outros”: Brasil, Congo, Cuba, Marrocos, Omã, São Tomé e Príncipe, Senegal e Turquia.

Gráfico 7: Mercados alvo das empresas da fileira Metalomecânica
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Nota: “Outros”: África do Sul, Angola, Bélgica, Cuba, Irão, Irlanda, Polónia, Reino Unido, São Tomé e
Príncipe, Senegal e Suíça.
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