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SIGLAS E ACRÓNIMOS

AEA Associação Empresarial de Águeda 

AECA Associação Empresarial de Cambra e Arouca 

AICEP Agência para o Comércio e Investimento Externo de Portugal 

AIMMAP  Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins 

de Portugal 

ANEME  Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e 

Eletromecânicas, especialmente fora dos mercados europeus 

BPI Banco Português de Investimento 

CAGR  Taxa de Crescimento Anual Composta 

EUA Estados Unidos da América 

FBCF Formação Bruta de Capital Fixo 

FMI Fundo Monetário Internacional  

ICC Câmara do Comércio Internacional 

IDE Investimento Direto Estrangeiro 

INE Instituto Nacional de Estatística 

ITC  International Trade Centre 

MOD Mão de obra direta 

PIB Produto Interno Bruto 

OEC 

RIE 

The Observatory of Economic Complexity 

Responsável pelo fornecimento da informação estatística 

TCMA Taxa de Crescimento Média Anual 

VAB Valor Acrescentado Bruto 
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GLOSSÁRIO1

Balança Comercial – Diferença entre exportações e importações de bens e 

serviços. Pode ser calculada separadamente para transações de bens e de 

serviços. Exportações de bens e serviços consistem em transações de bens 

e serviços (vendas, trocas diretas, ofertas ou doações) de residentes para 

não residentes. Importações de bens e serviços consistem em transações 

de bens e serviços (compras, trocas diretas, ofertas ou doações) de não 

residentes para residentes. (PD) 

Balança Corrente – A balança corrente apresenta fluxos de bens, serviços 

e rendimentos primários e secundários entre residentes e não residentes. 

(PD) 

Custos com o pessoal – Valor que corresponde às remunerações fixas ou 

periódicas ao pessoal ao serviço, qualquer que seja a sua função na 

empresa, e os encargos sociais pagos pela empresa: pensões e prémios 

para pensões, encargos obrigatórios sobre remunerações, seguros de 

acidentes no trabalho e doenças profissionais, custos de ação social e 

 
1 Fonte : Instituto Nacional de Estatística(I): www.ine.pt / PORDATA (PD): https://www.pordata.pt/Glossario /    

outros custos com o pessoal (onde se incluem, basicamente, os custos de 

recrutamento e seleção, de formação profissional e de medicina no 

trabalho, os seguros de doença, as indemnizações por despedimento e os 

complementos facultativos de reforma). (I) 

Densidade populacional – Intensidade do povoamento expressa pela 

relação entre o número de habitantes de uma área territorial determinada 

e a superfície desse território (habitualmente expressa em número de 

habitantes por quilómetro quadrado). (I) 

Dívida Pública – Valor nominal da totalidade das responsabilidades brutas 

em curso no final do ano do setor administrações públicas, com exceção 

das responsabilidades cujos ativos financeiros correspondentes são detidos 

pelo sector administrações públicas. A dívida pública é constituída pelas 

responsabilidades das administrações públicas nas categorias seguintes: 

numerário e depósitos, títulos a curto prazo, obrigações, outros créditos a 

http://www.ine.pt/
https://www.pordata.pt/Glossario%20/
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curto prazo, bem como outros créditos a médio e longo prazo, de acordo 

com as definições do Sistema Europeu de Contas. (PD) 

Exportação – Envio de mercadorias comunitárias com destino a um país 

terceiro. (I) 

Formação Bruta de Capital Fixo (Investimento) – Indicador 

macroeconómico que consiste nas aquisições de ativos fixos, líquidas de 

cessões, efetuadas por produtores residentes durante um dado período, e 

em determinados acréscimos ao valor de ativos não produzidos, obtidos 

através da atividade produtiva de unidades de produção ou institucionais. 

Os ativos fixos são ativos produzidos, utilizados na produção durante mais 

de um ano. (I) 

Importação – Receção de mercadorias não comunitárias, exportadas de 

um país terceiro. (I) 

Intrastat – Sistema permanente de recolha estatística, instaurado com 

vista ao estabelecimento das estatísticas das trocas de bens entre os 

Estados Membros da União Europeia. (I) 

Investimento direto estrangeiro – Investimento que envolve uma relação 

de longo prazo e que reflete um interesse duradouro de uma unidade 

institucional residente numa economia (o investidor direto) numa unidade 

institucional residente noutra economia. O objetivo do investidor direto é 

exercer um grau significativo de influência na gestão da unidade em que 

investiu. (I) 

População Residente - Conjunto de pessoas que, independentemente de 

estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no 

momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por 

um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de 

observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante 

o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de 

observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de 

um ano. (I) 

Produto interno bruto – Resultado final da atividade de produção das 

unidades produtivas residentes na região ou no país no período de 

referência e que é calculado segundo a ótica da produção, da despesa e do 

rendimento. (I) 

Taxa de investimento – A taxa de investimento é um indicador do esforço 

realizado por uma empresa para aumentar a sua capacidade de produção. 

Por exemplo, o facto de uma empresa apresentar uma taxa de 

investimento de 20% revela que um quinto da riqueza que gerou a produzir 

bens ou serviços foi aplicado na aquisição de máquinas e de outros 
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equipamentos para a empresa.  Mede a relação entre a formação bruta de 

capital fixo em relação ao Valor acrescentado bruto. (PD) 

Taxa de variação média dos últimos doze meses – Taxa que compara o 

nível do índice médio dos últimos doze meses com o índice médio dos doze 

meses imediatamente anteriores. (I) 

Valor acrescentado bruto – Corresponde ao saldo da conta de produção, a 

qual inclui em recursos, a produção, e em empregos, o consumo 

intermédio, antes da dedução do consumo de capital fixo. Tem significado 

económico tanto para os setores institucionais como para os ramos de 

atividade. O VAB é avaliado a preços de base, ou seja, não inclui os 

impostos líquidos de subsídios sobre os produtos. (I) 

Valor da produção – A produção é o valor de todos os produtos criados 

durante o período contabilístico. Por exemplo, a produção de serviços de 

comércio por grosso e a retalho é medida pelas margens comerciais obtidas 

nos bens comprados para revenda. O valor da produção de serviços de 

alojamento, restaurantes e cafés inclui o valor dos alimentos, bebidas, etc., 

consumidos. (PD) 

Volume de negócios – O volume de negócios compreende o valor total da 

faturação, com exclusão do IVA, correspondente à venda de mercadorias, 

produtos, desperdícios, e à prestação de serviços a terceiros. (I) 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Portugal é um dos principais atores do comércio global. No quadro abaixo, 

encontra-se uma súmula dos principais indicadores macroeconómicos de 

Portugal para o ano de 2017 e 2018. 

 2017 2018 

População 10 300 300 10 283 822 

PIB 195 947 210 203 896 177 

PIB per capita 19 023,4 19 826,9 

Balança corrente 2 385,2 802,7 

Tabela 1 - Principais indicadores de Portugal; 

Nos últimos anos a economia portuguesa tem atravessado um novo 

período de ajustamento estrutural e consolidação das contas públicas, no 

seguimento de uma sustentabilidade orçamental maior e da balança de 

pagamentos. Portugal está entre as 50 maiores economias do mundo com 

perspetiva positiva e de crescimento nos próximos anos, como 

demonstram os dados macroeconómicos.2 

 
2 Fonte: AICEP e Banco de Portugal; 

Segundo o Banco de Portugal, a capacidade líquida de financiamento em 

relação ao exterior, o ajustamento estrutural primário, a consolidação 

orçamental em curso e a transferência de recursos do setor não 

transacionável para o transacionável, constituíram alguns dos elementos 

favoráveis para o processo de crescimento sustentável. 

De acordo com o perfil exportador de Portugal, as fileiras da 

Metalomecânica e Habitat (sub-fileiras casa e materiais e tecnologias de 

construção), são exemplos de fileiras que se afiguram como potenciais 

setores de oportunidades de exportação, e como tal, constam nas matrizes 

de oportunidades desenvolvidas neste Estudo Prospetivo. 

O Estudo Prospetivo está dividido em grandes capítulos, entre eles: a 

Introdução, o Perfil Socioeconómico, a Atividade Económica; os 

Procedimentos de compra e venda internacional, a Fileira da 

Metalomecânica, a Fileira do Habitat, as Principais empresas e marcas 

portuguesas, a Metodologia, os Desafios e Tendências e por fim, as 

Conclusões. 

O Perfil Socioeconómico, destina-se à caraterização dos principais 

indicadores macroeconómicos tais como a População Produto Interno 
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Bruto (PIB), Taxa de Crescimento Média Anual, Produto Interno Bruto per 

capita, Densidade Populacional entre outros. O primordial objetivo é 

analisar a atual performance económica do nosso país. 

A Atividade Económica, reporta a caraterização detalhada da Exportação, 

da Importação e da Balança Comercial referente à economia portuguesa 

com o primordial objetivo de compreender a atuação do país no mercado 

externo.  

No que respeita aos Procedimentos de compra e venda internacional, 

aborda-se a importância da correta utilização dos Incoterms, Meios de 

pagamento internacional e da Declaração Intrastat, no âmbito do Comércio 

Internacional.  

O capítulo a Fileira da Metalomecânica e a Fileira do Habitat corresponde 

à caraterização destas duas fileiras através da análise pormenorizada de 

variados índices (número de empresas, número de funcionários, custos, 

valor de produção) com o intuito das empresas analisarem profundamente 

a presença e a performance das presentes fileiras em Portugal. 

As Principais empresas e marcas portuguesas tem como objetivo dar a 

conhecer a sua reputação junto dos consumidores portugueses e 

internacionais, já que o cidadão tende a valorizar as marcas que mais lhes 

tocam o coração e o nacionalismo, sempre que a exposição a risco de crises 

seja pequena. 

No que respeita à Metodologia, esta reporta a caraterização da amostra 

adquirida através dos inquéritos online e entrevistas semiestruturadas com 

o objetivo de dar a conhecer a capacidade de internacionalização das PME 

das regiões de Águeda, Vale de Cambra e Arouca. 

No penúltimo capítulo, tratam-se os Desafios e Tendências paradoxais que 

se colocam à gestão das empresas em geral, mas principalmente à 

capacidade de internacionalização das PME. Ainda são abordados os 

setores de continuidade e os produtos de destaque de cada uma das fileiras 

analisadas. 

As Conclusões enquadram-se com o primordial objetivo de mostrar às 

empresas a sensibilidade e atenção necessária no tratamento da 

informação apresentada, nos aspetos mais importantes do país 

respeitando os acordos políticos, económicos e sociais de Portugal. 
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1.1. OBJETIVOS

O presente Guia de Mapeamento de Oportunidades – Estudo prospetivo dos caminhos e cenários estratégicos para e desenvolvimento competitivo da 

fileira do Habitat e da Metalomecânica – provém do desafio lançado pelas AEA e AECA, Associação Empresarial de Águeda e Associação Empresarial de 

Cambra e Arouca, respetivamente, no âmbito do projeto Master Export. Este desafio insere-se sob o conceito potenciador da exportação e internacionalização 

das PME’s do Norte e Centro de Portugal.

 

Prioridade do Projeto

Disponibilizar informação económica e empresarial
que permita orientar e suportar as PME's do Norte
e Centro de Portugal para compreender o potencial
de mercado para dois setores, nomeadamente,
Metalomecânica e Habitat.

Objetivos do projeto

É o estudo propetivo de Portugal com o intuito de
internacionalizar as empresas do setor de
Metalomecânica e setor Habitat com vista a
facilicar melhorias no modo de entrada e na
penetração dos mercados aos quais as organizações
pretendem expandir os seus produtos.
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1.2.  METODOLOGIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 - Metodologia Estudo Prospetivo; 

 

DESK 
RESEARCH

TRATAMENTO 
DAS 

PRINCIPAIS 
FONTES

A metodologia utilizada consistiu em desk research e no tratamento de 

dados das principais fontes oriundas, World Bank, FMI, ITC, PorData, 

AICEP, OEC e Eurostat que permitiram gerar a informação contida nas 

tabelas e nos gráficos expostos ao longo deste estudo. 

Ainda assim, foram, também, estruturadas questões colocadas em sede 

de inquérito online e entrevistas semiestruturadas a cerca de 40 

empresas sedeadas nas regiões de Águeda, Vale de Cambra e Arouca. 
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1.3.  ESTRUTURA

No cumprimento dos objetivos mencionados anteriormente, o presente Mapeamento de Oportunidades das Fileiras da Metalomecânica e do Habitat 

encontra-se organizado com os seguintes conteúdos:

 

 

 

 

 

 

*Os dados apresentados no contexto da caraterização económica do país e dos setores tem como base diversas fontes estatísticas, como: (PorData), (INE), 

(Eurostat), (WorldBank), (FMI) ITC, AICEP, OEC.

 

Perfil 
Socioeconómico

Atividade 
Económica

A Fileira da 
Metalomecânica

A Fileira do 
Habitat

Principais 
empresas e marcas 

portuguesas

ConclusõesDesafios e 
Tendências
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2. PERFIL SOCIOECONÓMICO 
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2.1. CARATERÍSTICAS GERAIS

 
Esquema 2 - Caraterização geral do país;

Presidente: Marcelo 
Rebelo de Sousa 
(desde 16 de março 
de 2016)

Moeda: Euro

Área: 92 256 km2

População: 10 151 895 
habitantes

Capital: Lisboa
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2.2.  POPULAÇÃO

A população residente, é o conjunto de pessoas que viveram no seu local de residência durante 12 meses ou que chegaram ao seu local de residência 

habitual com intenção de permanência de um ano3.

Gráfico 1 - Evolução da população portuguesa; 

Portugal, em 2018, apresentava 10 283 822 habitantes. As cidades mais 

populosas são Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia e Porto, respetivamente. 

Como é possível verificar no gráfico 1, desde 2014 que a população 

portuguesa tem vindo a diminuir drasticamente, já que o aumento da 

longevidade e a baixa natalidade somadas continuaram a contribuir para o 

agravamento do envelhecimento demográfico. 

 
3 Fonte: http://smi.ine.pt/ConceitoPorTema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3 - Cidades mais populosas em Portugal;
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2.3.  PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS

2.3.1. PIB (PRODUTO INTERNO BRUTO) 

Produto Interno Bruto (PIB), é a medida habitualmente utilizada para avaliar o desempenho de uma economia e compará-la com outras. Assim a Taxa de 

Variação Anual do PIB compara o nível de índice médio anual do desempenho do produto interno bruto. O objetivo da interligação destes indicadores, é a 

compreensão detalhada da evolução real do PIB4

Gráfico 2 - Evolução do PIB anual em Portugal; Gráfico 3 - Taxa de variação do PIB;

O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal, registou entre 2014 e 2018 um crescimento gradual sendo a sua taxa de crescimento média anual (TCMA) de 

4,19%. Em 2014 apresentou 173 053 691 euros, já em 2018 apresentou um PIB de 203 896 177 euros. Portugal ainda assim em 2018, criou mais riqueza na 

Área Metropolitana de Lisboa e na zona Norte com 69 977 650 euros e 57 240 636 euros, respetivamente.

 
4  Fonte https://www.pordata.pt/Glossario 
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2.3.2. PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA

Produto Interno Bruto per capita é a criação de riqueza do país por pessoa interligando-se assim com a densidade populacional que expressa o número de 

habitantes por quilómetro quadrado. A interligação dos presentes indicadores, serve para perceber se as evoluções do PIB per capita acompanham o 

crescimento da população.5 

Gráfico 4 - PIB per capita de Portugal; Gráfico 5 - Densidade populacional de Portugal por km²;

Apesar do PIB de Portugal ter aumentado entre o período de 2014 a 2018, esse aumento foi acompanhado pelo decréscimo da população resultando num 

aumento do PIB per capita de Portugal de 16 638,1 euros em 2014 para 19 826,9 euros em 2018.  A densidade populacional tem decrescido desde 2014, 

estando neste momento em 111,5 pessoas por km2. Ainda assim, as regiões com maior densidade populacional em Portugal, em 2018, foram a Amadora, 

Odivelas e o Porto, respetivamente.6 As regiões de Águeda, Vale de Cambra e Arouca apresentam uma densidade populacional de 137.7, 145.7 e 63.7 pessoas 

por km2, respetivamente.

 
5 Fonte https://www.pordata.pt/Glossario 
6 https://www.pordata.pt/Municipios/Densidade+populacional-452 – acedido em 26 de novembro de 2019; 
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2.3.3. BALANÇA CORRENTE E DÍVIDA PÚBLICA

Balança Corrente é o índice que apresenta fluxos de bens, serviços e rendimentos primários e secundários entre residentes e não residentes. Já a Dívida 

Pública, é o dinheiro que as administrações públicas devem em termos acumulados. Assim, se o valor da balança corrente for negativo (deficit externo) maior 

será o endividamento da dívida externa7.

Gráfico 6 - Balança corrente total de Portugal; Gráfico 7 - Evolução da divida pública bruta – Portugal;

O saldo da balança corrente total em Portugal sofreu uma queda negativa nos bens e rendimentos primários, principalmente no período entre 2014 e 2015. 

O inverso acontece com os serviços e o rendimento secundário que no mesmo período apresentam subidas consideráveis na balança corrente. A evolução da 

divida pública em Portugal tem vindo a aumentar gradualmente desde 2014, com saldo de 230 059,0 milhões de euros e em 2019 com saldo superior, com 

251 569 milhões de euros.

 
7Fonte: https://www.pordata.pt/Glossario 
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2.3.4. INVESTIMENTO

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) é o investimento em edifícios e construções, em animais e árvores, em software informático e bases de dados, em 

maquinaria e outros equipamentos utilizados por mais de um ano na produção de bens e serviços. O Valor Acrescentado Bruto (VAB) corresponde à riqueza 

gerada na produção, deduzido do valor dos bens e serviços consumidos para a obter (matérias primas). Por sua vez, a Taxa de Investimento é um indicador 

do esforço realizado por uma empresa para aumentar a sua capacidade de produção que mede a relação entre o FBCF e o VAB.8 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Formação Bruta de Capital Fixo (Dados obtidos: PorData); 

O aumento da Formação Bruta de Capital Fixo (Investimento) em Portugal, pode ser traduzido pelo investimento das empresas na aquisição de máquinas, 

equipamentos e material de construção para a produção de bens e serviços. Neste período o investimento apresentou uma TCMA de 8,4%, em 2014 os setores 

público e privado investiram 26 012,7 milhões de euros e em 2018, o investimento, aumentou para 35 841 milhões de euros.

 
8 Fonte: https://www.pordata.pt/Glossario 
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3. ATIVIDADE ECONÓMICA 
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3.1. ESTRUTURA DA BALANÇA COMERCIAL

A Exportação destina-se ao envio de mercadorias comunitárias com destino a um país terceiro. A Importação é a receção de mercadorias não comunitárias, 

exportadas de um país terceiro.  No que diz respeito à Balança Comercial é a diferença entre exportações e importações de bens e serviços. O presente 

indicador demonstra se se o país exporta mais do que importa (saldo positivo) ou se importa mais do exporta (saldo negativo)9. 

Gráfico 9 - Importações (Dados obtidos: PorData); 

Portugal apresentou em 2017, um grau de abertura de 87,38%, ou seja, o 

comércio de bens e serviços correspondeu a 87,38% do PIB gerado. 

O saldo da Balança Comercial (bens e serviços), em 2018, foi de 1 563,4 

milhões de euros (valor provisório). As exportações corresponderam a 88% 

das importações, de acordo com a taxa de cobertura, em 2017. 

 

 
9Fonte:  http://smi.ine.pt/ConceitoPorTema 

Gráfico 10 - Exportações (Dados obtidos: PorData); 

Gráfico 11 - Balança comercial (Dados obtidos: PorData); 
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3.2.  DOING BUSINESS TOPICS 202010

Gráfico 12 - Doing Business Topics Portugal 2020 (Dados obtidos: Doing Business); 

Nota: A pontuação de facilidade de fazer negócios é refletida numa escala 

de 0 a 100, onde 0 representa o menor e 100 representa o melhor 

desempenho. 

 
10 Fonte: The World Bank - https://portugues.doingbusiness.org/pt/data/exploreeconomies/portugal – acedido em 12 de dezembro de 2019; 

Portugal em média apresenta uma pontuação de 76,5% o que significa que 

apresenta um bom desempenho na “Facilidade de Fazer negócios”. 

A propósito, em todos os indicadores, que dependem fundamentalmente 

da esfera de atuação do governo, Portugal ocupa uma posição mais 

desfavorável do que na produtividade, onde é o 18º país da União 

Europeia.  

São dados que se acompanham de matéria de reflexão sobre a necessidade 

de políticas públicas que contribuam para uma evolução mais favorável da 

competitividade e rendimentos das empresas portuguesas. 
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4. PROCEDIMENTOS DE COMPRA E VENDA INTERNACIONAL 
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4.1. INCOTERMS
11

Os Incoterms (International Commercial Terms) são termos do Comércio internacional, utilizados nos contratos de compra e venda internacional como 

condições de venda, constituindo regras uniformes que determinam a divisão de custos entre comprador e vendedor e a divisão de risco por perdas e avarias 

que possam ocorrer durante o transporte. Os Incoterms foram criados e desenvolvidos pela Câmara de Comércio Internacional (ICC – sede em Paris) e foram 

publicados pela primeira vez em 1936, sendo revistos de dez em dez anos desde 1990.

Tabela 2 - Incoterms; (Dados obtidos: ITC | Fonte: Elaboração própria); 

 
11 Fonte: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/ - acedido em 11 de novembro de 2019; 

In
co

te
rm

s 

INCOTERMS A UTILIZAR EM QUALQUER MEIO DE TRANSPORTE

EXW – Ex Works (Na fábrica) - O vendedor cumpre a sua obrigação 
de entregar a mercadoria quando a tiver colocado à disposição do 
comprador nas suas instalações.

FCA – Free Carrier (Franco transportador) - O vendedor cumpre a 
sua obrigação de entregar a mercadoria quando a tiver colocado, 
desalfandegada à exportação, à responsabilidade do transportador 
no local combinado.

CPT - Carriage paid to (Transporte pago até) - O vendedor paga o 
transporte da mercadoria até ao destino combinado, o risco de 
perdas e danos transfere-se para o comprador quando a 
mercadoria estiver entregue à guarda do transportador.

CIP - Carriage insurance paid to (Transporte e Seguro Pagos até) -
O vendedor além das obrigações de CPT tem de fazer e pagar o 
seguro contra o risco do comprador por perdas e danos à 
mercadoria.

DAT - Delivered at terminal (Entregue no Terminal) - O vendedor 
entrega a mercadoria quando a coloca num terminal no local de 
destino (substitui DEQ);

DAP - delivered at place (Entregue no Local - O vendedor entrega a
mercadoria no local combinado (substitui DAF, DES, DDU).

DDP - Delivered duty paid (Entregue com direitos pagos) - O vendedor 
entrega a mercadoria no local combinado, paga o desalfandegamento 
e direitos aduaneiros.

INCOTERMS ESPECIFICOS DO TRANSPORTE MARÍTIMO OU POR VIAS 
FLUVIAIS 

FAS – free along side ship (Franco ao longo do navio) - O vendedor 
cumpre a sua obrigação de entrega da mercadoria quando a tiver 
colocado ao longo do navio no cais do porto de embarque, 
desalfandegada à exportação.

FOB – Free on board  (Franco a bordo) - O vendedor entrega a 
mercadoria a bordo do navio no porto de embarque combinado, 
desenfaldegada à exportação.

CFR – cost and freight  (Custo e frete) - O vendedor entrega a 
mercadoria a bordo do navio no porto de embarque combinado e paga 
todos os custos e frete até ao porto de destino combinado.

CIF – Cost, insurance and freight  (Custo, seguro e frete) - O vendedor 
além de pagar as despesas como em CFR tem de fazer e pagar o seguro 
contra o risco do comprador por perdas e danos.

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/
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Os Incoterms são universais, proporcionando clareza e segurança aos 

negócios internacionais.  

Impacto da utilização dos Incoterms 

 

Esquema 4 - Impacto da utilização dos Incoterms; 

4.1.1. CÁLCULO DO PREÇO DE EXPORTAÇÃO 

No que respeita, ao preço de exportação da mercadoria, pode ser calculado 

através de dois métodos: 

• Método de cálculo progressivo – ao preço de produção adicionar 

as despesas relacionadas com os termos de venda (Incoterms). 

 

Esquema 5 - Preço de exportação; (Fonte: Elaboração própria); 

*Nota: Preço de Venda = (Custos diretos e indiretos de fabrico + Custos financeiros 

+ Despesas administrativas + Despesas de comercialização) + Lucro 

• Método do cálculo regressivo – considerando como ponto de 

referência o nível de preço existente no mercado do importador e 

deduzir os custos até ao preço de fabrico. 

 

Esquema 6 - Preço na fábrica; (Fonte: Elaboração própria); 

Por exemplo, aquando da participação em Feiras internacionais, podemos 

através deste método realizar a avaliação da competitividade do preço de 

Incoterms

Preço de exportação;

Contrato de transporte 
internacional;

Gestão das reclamações 
por perdas e avarias das 

mercadorias.

Preço de 
produção do 

produto

Despesas na 
origem;

Transporte 
internacional;

Custos 
financeiros;

Preço de  
exportação

Preço final do 
produto

Despesas na 
origem;

Transporte 
internacional;

Custos 
financeiros

Preço na 
fábrica
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exportação para determinados mercados/produtos, comparativamente ao 

preço final do produto naquele(s) mercado(s). 

4.1.2. TRANSPORTE – PROCEDIMENTOS 

Para iniciar o processo de transação comunitária deve conhecer os 

principais documentos utilizados: 

• Emitidos pelo vendedor: Fatura Comercial e Packing List; 

• Utilizados de acordo com o meio de transporte internacional: 

Transporte terrestre:12 

 

Transporte aéreo: 

 

Transporte marítimo: 

 
Esquema 7 - Procedimentos de cada meio de transporte; (Dados obtidos: World Bank | 
Fonte: Elaboração própria); 

 
12Fonte:https://portugues.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/f/france/FRA.pdf – 
acedido em 12 de novembro de 2019; 
13Fonte: file:///C:/Users/Consulta%203/Desktop/2026564A-A6B50_1.pdf - acedido em 13 de 
novembro de 2019; 

Importa ainda referir que, não são aplicados direitos aduaneiros às 

mercadorias que circulam entre países da UE e que os bens legalmente 

importados podem circular livremente dentro da UE, sem necessidade de 

quaisquer controlos aduaneiros. 

4.1.3. INTERVENIENTES NO COMÉRCIO 

INTERNACIONAL13 

Transportador14 – Entidade que efetua o transporte de mercadorias pelos 

seus próprios meios de transporte (transportador efetivo) ou sujeita à 

responsabilidade de transportador por ter assumido essa responsabilidade 

(transportador contratante); 

Transitário15 – Entidade que presta serviços de qualquer tipo relativos ao 

transporte, consolidação, desconsolidação, armazenagem, 

manuseamento, embalagem, logística e/ou distribuição de mercadorias, 

incluindo a contratação de seguros, realização de formalidades aduaneiras 

e cobrança de reembolsos; 

14 Fonte https://www.apat.pt/site/uploads/paginas/documentos/2026564A-A6B50_1.pdf - acedido 
em 15 de novembro de 2019; 
15 Fonte https://www.apat.pt/site/uploads/paginas/documentos/2026564A-A6B50_1.pdf - acedido 
em 15 de novembro de 2019; 

Guia de transporte CMR (Convention marchandise par route)   

Manifesto de Carga

Carta de porte aéreo - Airway Bill  (AWB)

“Bill of Lading” - “Conhecimento de Embarque”

https://portugues.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/f/france/FRA.pdf
file:///C:/Users/Consulta%203/Desktop/2026564A-A6B50_1.pdf
https://www.apat.pt/site/uploads/paginas/documentos/2026564A-A6B50_1.pdf
https://www.apat.pt/site/uploads/paginas/documentos/2026564A-A6B50_1.pdf


 

 

P
ág

in
a2

8
 

Despachante oficial16 – Intervém como declarante em nome e por conta 

de outrem, em qualquer parte do território nacional, nos atos e 

formalidades previstos na legislação aduaneira, incluindo as declarações de 

mercadorias originárias ou destinadas a países terceiros, as declarações de 

mercadorias sujeitas a impostos especiais sobre o consumo e outras 

declarações com implicações aduaneiras ou cuja gestão ou receção venha 

a ser atribuída à Direção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais 

sobre o Consumo.17 É o interlocutor entre exportador/importador junto da 

Alfândega.  

Comprador18 – Efetua aquisições de produtos no estrangeiro previamente 

negociados com vendedores, de acordo com as quantidades, qualidades, 

preços e condições de venda (Incoterms) e de pagamento acordados; 

Vendedor – Efetua vendas de produtos no estrangeiro a partir do território 

nacional, previamente negociados com os compradores, de acordo com as 

quantidades, qualidades, preços e condições de venda (Incoterms) e de 

pagamento acordadas. 

 
16Fonte http://www.cdo.pt/pt/regulamentacao/1_Ordem_Despachantes_Oficiais.pdf - acedido em 13 
de novembro de 2019; 
17Fonte https://dre.pt/application/file/a/694162 - acedido em 13 de novembro de 2019; 
18Fonte http://smi.ine.pt/Categoria/Detalhes/2155137?modal=1 – acedido em 13 de novembro de 
2019; 

4.1.4. MEIOS DE PAGAMENTO INTERNACIONAL 

Negociar em mercados 

externos aumenta os 

riscos, que podem ser 

acautelados se forem 

utilizados corretamente 

os diversos meios de 

pagamento 

internacional: 

• Cheque internacional19 – Documento de pagamento emitido por 

um banco, sobre uma conta própria ou de qualquer outra entidade 

financeira, com garantia de provisão. 

• Remessa documentária20 – Meio de pagamento/recebimento nas 

transações em que as partes envolvidas já tenham criado um grau 

de confiança mútua, tendo ainda a vantagem de envolver um 

menor custo, documentos da mercadoria enviados para o 

comprador através do banco, tendo este que proceder ao 

19Fonte https://www.santander.pt/pt_PT/Empresas/Produtos/Negocio-Internacional/Pagamentos-e-
Cobrancas/Cheque-Bancario-Internacional.html - acedido em 13 de novembro de 2019; 
20Fontehttps://ind.millenniumbcp.pt/pt/negocios/internacional/Pages/remessas_docum.aspx - 
acedido em 13 de novembro de 2019; 

http://www.cdo.pt/pt/regulamentacao/1_Ordem_Despachantes_Oficiais.pdf
https://dre.pt/application/file/a/694162
http://smi.ine.pt/Categoria/Detalhes/2155137?modal=1
https://www.santander.pt/pt_PT/Empresas/Produtos/Negocio-Internacional/Pagamentos-e-Cobrancas/Cheque-Bancario-Internacional.html
https://www.santander.pt/pt_PT/Empresas/Produtos/Negocio-Internacional/Pagamentos-e-Cobrancas/Cheque-Bancario-Internacional.html
https://ind.millenniumbcp.pt/pt/negocios/internacional/Pages/remessas_docum.aspx
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pagamento da mercadoria e levantamento dos documentos junto 

do seu banco. 

• Créditos documentários21 - Também conhecido como carta de 

crédito, é um compromisso com garantia de pagamento do Banco 

Emitente que, atuando por instruções do comprador, desde que 

observados todos os termos e condições prenunciadas na carta de 

crédito, fica obrigado a efetuar um pagamento, à vista ou a prazo, 

ao vendedor ou à sua ordem. 

Comprador (ordenador) - garantia de pagamento do montante da 

carta de crédito se se verificarem cumpridos por parte do vendedor 

todos os requisitos a que obriga a Carta de crédito. 

Vendedor (beneficiário) - garantia do pagamento antecipado da 

mercadoria expedida, contra entrega dos documentos e cumpridos 

os termos e condições expressos na carta de crédito, permitindo a 

obtenção de crédito bancário. 

Os créditos documentários regem-se pela UCP 600 (Uniform Customs and 

Practice) da ICC que constituem regras universais trazendo maior clareza e 

segurança aos meios de pagamento internacional. 

 
21Fonte https://ind.millenniumbcp.pt/pt/negocios/internacional/Pages/cred_doc_importexport.aspx - 
acedido em 15 de novembro de 2019; 

Tipos de crédito documentário: 

1. Standby; 

2. Transferível; 

3. Back to back. 

Particularidades dos créditos documentários: 

1. Redclause; 

2. Crédito condicionado à emissão de uma garantia prévia; 

3. Crédito documentário renovável (Revolving). 

Pontos a ter em consideração na abertura do crédito documentário: 

✓ O montante total e a moeda do crédito; 

✓ Os termos de entrega – Incoterms; 

✓ O nome e endereço do beneficiário; 

✓ Data limite de validade e lugar para apresentação dos 

documentos; 

✓ Não declarar “expedições parciais proibidas” ou “transbordos 

proibidos; 

✓ Documentos para utilização do crédito; 

https://ind.millenniumbcp.pt/pt/negocios/internacional/Pages/cred_doc_importexport.aspx


 

 

P
ág

in
a3

0
 

✓ Documento de seguro; 

✓ Descrição da mercadoria; 

✓ Banco do beneficiário. 

Pontos a ter em consideração na análise do crédito documentário: 

O beneficiário do crédito documentário deve ter em especial atenção os 

seguintes pontos: 

• Data de validade do crédito documentário; 

• Local de validade do crédito documentário; 

• Data de envio da mercadoria; 

• Documentos a apresentar; 

• Incoterm; 

• Erros de escrita (por exemplo: nome da empresa beneficiaria, 

endereço, etc). 

• Seguro de crédito à exportação – Cobre os riscos nas operações de 

exportação de bens ou serviços quanto ao incumprimento do 

importador causado por fatores políticos, monetários e 

catastróficos, podendo incluir o risco comercial.22 

 
22 Fonte https://www.cosec.pt/pt/scge/exportacao/scaexportacao/ – acedido em 15 de novembro de 
2019; 

4.2. INTRASTAT
23 

No que respeita às trocas entre os parceiros da UE, foi criado em 1993 o 

sistema INTRASTAT, um inquérito específico por amostragem, realizado 

junto das pessoas singulares e coletivas, sujeitos passivos de IVA, durante 

o mês de referência, por categorias de produtos (NC8), por país e por região 

e cujos montantes anuais de transações atinjam os valores mínimos fixados 

anualmente por fluxo. 

A partir do inquérito de janeiro de 2019: 

• Nas Expedições, passou a ser obrigatório declarar País, Origem e 

NIF do Adquirente para todas as empresas (ver ponto III.1.13 e 

anexos VIII e IX do Manual); 

• Passou a ser facultativo declarar a Região de Origem/Destino. 

As transações com o Reino Unido, até indicação em contrário, continuam a 

ser declaradas no INTRASTAT. 

 

23 Fonte: https://webinq.ine.pt/Public/DownloadFiles.aspx?idFile=3442 – acedido em 12 de novembro 
de 2019; 

https://www.cosec.pt/pt/scge/exportacao/scaexportacao/
https://webinq.ine.pt/Public/DownloadFiles.aspx?idFile=3442
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4.2.1. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA 

DECLARAÇÃO  

O INE fixa anualmente os valores a partir dos quais se torna obrigatória a 

apresentação da declaração Intrastat:  

 Chegadas Expedições 

Transações 
comunitárias24 > 350 000€  > 250 000€  

Tabela 3 – Valores a partir dos quais obrigam a apresentação da declaração; 

*Os RIE's25 sediados na Região Autónoma da Madeira estão sujeitos à 

apresentação da declaração para transações a partir de 25 000€ (valor anual), para 

ambos os fluxos. 

Em termos de obrigação estatística, o período de referência é o mês civil 

no decurso do qual ocorreu o facto gerador de transações Intra-UE, isto é: 

• Nas Chegadas, os bens devem ser declarados no mês da sua 

receção pela empresa. 

 
24Limite do valor anual das operações intracomunitárias abaixo do qual os responsáveis pelo 
fornecimento da informação são dispensados da declaração Intrastat; 

• Nas Expedições, os bens devem ser declarados no mês da sua saída 

da empresa. 

O responsável pelo fornecimento da informação deve transmitir os dados 

relativos a cada mês e a cada fluxo, por meio de uma declaração única – 

Declaração INTRASTAT - que englobará todas as transações do período 

(mês) de referência. 

4.2.2. COIMAS 

De acordo com o nº 2 do artº 26 da Lei Nº 22/2008 de 13 de maio (Lei do 

Sistema Estatístico Nacional), caso as empresas não respondam aos 

inquéritos do INE: 

✓ no prazo fixado; 

✓ as respostas sejam inexatas e insuficientes; 

✓ ou se recusem a enviar a informação ao INE; 

Estas constituem contraordenação grave, punidas com coima de: 

• 250€ a 25 000€ para pessoa singular; 

• de 500€ a 50 000€ para pessoa coletiva. 

 
25 RIE’s – Responsáveis pelo fornecimento da informação estatística; 
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4.2.3. PRAZO DE APRESENTAÇÃO 

As empresas devem apresentar resposta ao inquérito com os dados das 

transações comunitárias relativas a cada mês, até ao dia 15 do mês 

seguinte. 

Na ausência de transações durante um determinado mês, mantém-

se a obrigação de comunicação através da declaração do tipo “Ausência” 

(ver ponto IV.4.2).26 

Nota: Para mais informações consulte o Manual do Intrastat e respetivas 

Tabelas (disponíveis em Downloads do INTRASTAT27 

 
26 Fonte https://webinq.ine.pt/Public/DownloadFiles.aspx?idFile=3442 – acedido em 13 de novembro 
de 2019; 

27 Fonte https://webinq.ine.pt/Public/DownloadFiles.aspx?idFile=3442 – acedido em 13 de novembro 
de 2019; 

https://webinq.ine.pt/Public/DownloadFiles.aspx?idFile=3442
https://webinq.ine.pt/Public/DownloadFiles.aspx?idFile=3442
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5. FILEIRA DA METALOMECÂNICA EM PORTUGAL
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5.1. COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, SEGUNDO A CAE REV.3

A fileira da Metalomecânica é composta por um conjunto diverso de atividades manufatureiras que utilizam os principais produtos da siderurgia, aços, 

alumínios, cobres e bronzes e os seus derivados. Assenta ainda em categorias como, a(s):

 

Esquema 8 – Indústria Metalomecânica 

Indústria 
Metalomecânica

24 Indústrias 
metalúrgicas 

de base;

25 Fabricação de 
produtos metálicos, 
exceto máquinas e 

equipamentos;

28 Fabricação de 
máquinas e de 

equipamentos, n. 
e.;

29 Fabricação de veículos 
automóveis, reboques, 

semirreboques e 
componentes para 

veículos automóveis;

30 Fabricação 
de outro 

equipamento 
de transporte;

 

O processo produtivo desta fileira tem como principais 

atividades: o corte, a quinagem, a soldadura, a 

montagem e o acabamento, transformando uma 

enorme diversidade de produtos entre os quais as 

estruturas metálicas para a construção, moldes, 

automóveis, máquinas e utensílios para os vários 

setores ou materiais para caminhos de ferro, armas e 

munições. 



 

 

P
ág

in
a3

5
 

5.2. PONTO DE PARTIDA (2011) NA FILEIRA DA METALOMECÂNICA
28

A Fileira da Metalomecânica qualifica-se como a indústria mais exportadora de Portugal, porém a carência de mão-de-obra qualificada é o primordial 

componente que poderá afetar o seu constante crescimento. Seria recomendado às empresas investirem mais na Formação Profissional visto que 

acrescentaria mais-valias aos bens e assim tornar-se-ia um setor ainda mais competitivo, capacitado para se posicionar no mercado externo mais competitivo. 

A formação é o alicerce para a aquisição de competência dos recursos humanos, que são o impulso da competitividade das organizações que assegura uma 

maior sustentabilidade de negócio. Com isto, há uma maior promoção da intensidade em tecnologia e know how, com a aposta específica na proteção da 

propriedade intelectual, com efeitos em termos de eficiência produtiva, qualidade, diferenciação e inovação das soluções. (Aicep - Portugal Global, 2018)

Tabela 4 - Estratégias da Fileira Metalomecânica (Dados obtidos: Augusto Mateus, 2011); 

 

 
28 Fonte: Sociedade de Consultores Augusto Mateus & Associados (2011); 

Tabela 5 - Estratégias da Fileira Metalomecânica (Dados obtidos: Augusto Mateus, 2011);
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5.3.  CARATERIZAÇÃO DO SETOR DA METALOMECÂNICA EM PORTUGAL

Gráfico 13 - Número de empresas; (dados obtidos: Eurostat); Gráfico 14 - Volume de negócios; (dados obtidos: Eurostat);

Desde 2014, a metalomecânica exibiu uma fulgurante trajetória de crescimento, assumindo uma importância incontornável no crescimento da economia 

portuguesa e relevando números notáveis em todos os indicadores. Em 2018, Portugal consta com 15 000 empresas, mais 700 novas empresas que em 2014. 

A CAE 25 (fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos), foi a que mais se destacou desde 2014 com maior crescimento. As empresas, 

da metalomecânica, realizaram um volume de negócios total de 21 481,5 milhões de euros em 2017, aumentando assim 2 770 milhões de euros em relação 

ao ano anterior.
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Pode-se observar que dentro desta fileira, o fabrico de veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes para veículos automóveis (CAE 29) foi 

a que mais contribui para este resultado, uma vez que apresentou um volume de negócios de 8 599,8 milhões de euros em 2017. Conclui-se assim que esta 

fileira tem sido cada vez mais preponderante para Portugal, pois há um aumento crescente ano após ano 

Gráfico 15 - Nº de funcionários; (Dados obtidos: Eurostat); 

 

 

Gráfico 16 - Taxa de investimento; (Dados obtidos: Eurostat); 

Com resultados favoráveis e um crescimento sustentado até 2017, a indústria exige mão de obra especializada e uma melhor articulação com as 

universidades, centros de investigação e inovação tecnológica (I&D). A indústria está em processo de digitalização e inovação. Parcerias com as 

universidades são decisivas na adaptação tecnológica das empresas. A fileira tem de se adaptar às novas soluções de tecnologia e 

inovação. Recomendação: As empresas devem apostar em MOD especializada e em parcerias com universidades e centros de investigação. 
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Gráfico 17 - Valor da produção; (Dados obtidos: Eurostat); 

Gráfico 18 - Nº de pessoas empregadas por empresa; (Dados obtidos: Eurostat); 

Gráfico 19 - Taxa de crescimento do emprego (Dados obtidos: Eurostat); 
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A taxa de crescimento de emprego mais relevante na CAE 24 (fabricação 

de metais básicos) com evolução de 8,1% em quatro anos. Houve uma 

descida na CAE 25, de 6,1% para 5,3% em 2017. A nível percentual 

registou um aumento de 2014 para 2017 de 21,6%. O número médio de 

funcionários por empresa rondava, em 2017, os 127, o que classifica as 

empresas em termos de dimensão. Neste ano, as PME’s encontravam-se 

em maioria. A CAE 29 é a atividade que mais contribui para estes dados, 

uma vez que, em 2017, o número médio de funcionários era de 53,2 por 

empresa. 
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O valor de produção em 2017 atingiu os 17.202,1 milhões de euros, sendo 

o CAE 29 (Fabricação de veículos automóveis, reboques, semirreboques e 

componentes...) o que mais cresceu entre 2014 e 2017, nomeadamente, 

um aumento de 2.0977,8 milhões de euros.    

Em Portugal, houve um custo total com pessoal na fileira da 

metalomecânica de 3 229,8 milhões de euros em 2017, acompanhando 

o crescente aumento em relação aos anos anteriores, sendo a CAE 25 a 

que tem custos com pessoal superiores comparativamente aos restantes 

subsetores, com 1 553,3 milhões de euros, em 2017, o que era de esperar 

já que também é a CAE que revelou o valor mais elevado de salários pagos 

de 2014 a 2017 e que se encontra acima da média de salários pagos em 

toda a fileira da Metalomecânica. 

O subsetor que apresenta, em média, menores custos com pessoal é o de 

fabricação de outro equipamento de transporte (CAE 30) com um valor 

de 111,3 milhões de euros em 2017.29 

 

 

 
29 Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E) – Eurostat – acedido em 30 de 

outubro de 2019; 

Gráfico 20 - Custos com pessoal; (Dados obtidos: Eurostat); 
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O número de funcionários tem vindo a aumentar desde 2014 passando de 

142 766 para 162 018 funcionários. O CAE que apresenta um maior 

número de funcionários é o da fabricação de produtos metálicos, exceto 

máquinas e equipamentos (CAE 25) que por sua vez é o que apresenta um 

maior número de empresas dentro da fileira. Pelo contrário, o subsetor de 

fabricação de outro equipamento de transportes (CAE 30) é o que emprega 

menos funcionários com 5 421 funcionários, mas que tem vindo a 

aumentar ano após ano.  

A taxa de investimento sofreu uma descida no ano de 2017 face a 2016 no 

CAE 24 (fabricação de metais) e CAE 30 (fabricação de outro equipamento 

de transporte). Registou um aumento rentável no CAE 29(fabricação de 

veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes) e CAE 

28(fabricação de máquinas e equipamentos ...). 

O sucessivo aumento do volume de produção e criação de novas empresas 

levou a um aumento nos ordenados.  Sendo em 2014 um volume total 

anual de 2 053,4 milhões de euros, e em 2017 de 2 485,9 milhões de 

euros.30  

 
30 Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E) – Eurostat – acedido em 30 de 

outubro de 2019; 

 

Gráfico 21 - Ordenado total médio na Metalomecânica; (Dados obtidos: Eurostat); 

 

Recomendação: Os colaboradores são fontes de inspiração, condutores 

e multiplicadores de inovação, dessa forma, as empresas devem apostar 

na formação e motivação dos seus colaboradores, visto que, sendo 

especializados e motivados geram maior produção. 
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6. FILEIRA DO HABITAT EM PORTUGAL 
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6.1. COMPOSIÇÃO DA FILEIRA DO HABITAT, SEGUNDO A CAE REV.3

 

Esquema 9 – Fileira Habitat 

A Fileira Habitat vai muito além do setor da construção, envolve entidades 

de setores variados como o setor extrativo, o setor transformador de 

materiais e produtos para casa (madeira, cortiça, mobiliário, cerâmica, 

rochas ornamentais, cutelaria, colchoaria, têxtil, vidro, produtos metálicos, 

equipamentos elétricos, iluminação…), planeamento urbanístico, 

manutenção de espaços construídos e também de outros fornecedores de 

 
31 Fonte: Estratégia nacional de investigação e inovação para uma especialização inteligente 2014-2020 

– Doc. de trabalho nº 2 – acedido em 30 de outubro de 2019; 

bens e equipamentos para a construção (por exemplo, máquinas e 

ferramentas). 

Os setores que integram a Fileira do Habitat podem ser divididos em duas 

grandes fileiras: Fileira materiais e tecnologias de construção (atividades e 

produtos necessários à edificação e aos espaços envolventes) e Fileira Casa 

(atividades e produtos destinados ao recheio ou decoração de casas, 

apartamentos, escritórios ou lojas).31

Fileira 
Habitat

Construção

Decoração

Planeamento 
urbanísticoDesign

Climatização
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6.2. PONTO DE PARTIDA (2011) PARA A FILEIRA HABITAT

 

Os desafios estratégicos do CAE habitat para os próximos anos não 

deverão ser muito dispares dos restantes setores económicos, 

tendo a internacionalização da economia portuguesa como principal 

pano de fundo. Para o conseguir, é necessário investir em fatores 

competitivos não-custo, como a I&DT e a Inovação, com 

investimentos em novas tecnologias e recursos humanos 

qualificados, que criem produtos com valor.  

As perspetivas para 2020 apontam como principais mercados, a 

China, os EUA e a Índia, sendo que a Nigéria, a Índia e a China 

deverão ser os mercados mais dinâmicos. (CentroHabitat, 2009) 

 

 

 

 

 

Esquema 10 - Estratégias Fileira Habitat; 
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6.3. CARATERIZAÇÃO DA FILEIRA DO HABITAT EM PORTUGAL

 

Nota: Todos os dados destes gráficos foram retirados do Eurostat. Poderá haver margens de erro aceitáveis na medida em que há dados não disponíveis na 

plataforma por serem considerados confidenciais. 

Fonte: Eurostat - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2) – acedido em 30 de outubro de 2019;
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Gráfico 23 - Nº de empresas da Fileira do Habitat; (Dados obtidos: Eurostat) Gráfico 22 - Volume de negócios; (Dados obtidos: Eurostat) 
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Em 2017, a Fileira Habitat em Portugal contava 290 683 empresas e 

empregava 614 481 funcionários. 

As empresas desta indústria realizaram, em 2017, um volume de negócios 

total de 39 695 milhões de euros, aumentando assim cerca de 5 000 

milhões de euros relativamente ao ano anterior. Em 2017, apresentou uma 

taxa de investimento de 28%. De constatar que, a taxa de investimento 

entre 2014 e 2017, não oscilou muito variando sempre entre os 27% e os 

29%. 

Segundo dados do Eurostat, em 2017, os setores da construção de edifícios 

e de atividades de serviço de apoio prestados às empresas evidenciaram 

um grande número de empresas, 36 704 e 158 163 empresas, 

respetivamente. O setor que mais faturou a nível de volume de negócios 

foi o setor da construção de edifícios, apresentando, em 2017, uma 

faturação de 8 526,9 milhões de euros, com uma produção de 7 890,6 

milhões de euros.  

De concluir que este setor é o que mais se destaca em todos os setores da 

fileira Habitat. 

Fonte: Eurostat - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2) – acedido 

em 30 de outubro de 2019 

Gráfico 24 - Nº de funcionários da Fileira Habitat em Portugal; (Dados obtidos: Eurostat); 

Gráfico 25 - Taxa de investimento da Fileira Habitat; (Dados obtidos: Eurostat); 

 

544 003

562 310

584 870

614 481

500 000 520 000 540 000 560 000 580 000 600 000 620 000

2014

2015

2016

2017

Nº DE PESSOASS

Nº de Colaboradores

28

27

29

28

26

27

27

28

28

29

29

30

2014 2015 2016 2017
%

Taxa de investimento



 

 

P
ág

in
a4

6
 

Gráfico 26 - Produção na Fileira Habitat; (Dados obtidos: Eurostat); Gráfico 27 – Taxa de crescimento do emprego; (Dados obtidos: Eurostat); 

Gráfico 28 - Nº médio de funcionários por empresa na Fileira Habitat; (Dados obtidos: 
Eurostat);

A taxa de crescimento do emprego aumentou favoravelmente desde 

2014, que apresentava nesse ano uma taxa negativa de 0,94%. No 

decorrer dos anos é notório um crescimento contínuo, pois em 2017, 

chegou aos 4,21%. 

 O valor de produção acompanhou a subida do volume de negócios 

passando de 25 856 para 32 325, de 2014 para 2017, respetivamente. 

O número médio de funcionários por empresa rondava, em 2017, os 

16.6, o que classifica as empresas em termos de dimensão. Neste ano, 

as pequenas empresas encontravam-se em primeiro lugar no ranking. 

Fonte: Eurostat – Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E) 
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O CAE que apresenta um maior número de funcionários é o 8299 - Outras 

atividades de serviço de apoio prestados às empresas que, por sua vez é o 

que apresenta o maior número de empresas dentro da fileira. 

No que respeita aos custos com pessoal, este indicador tem vindo a 

aumentar, desde 2014. O CAE que, em 2017, apresentou-se mais 

dispendioso para as empresas em termos de custos com pessoal foi o 4120 

– Construções com edifícios com 1 710,7 milhões de euros. 

O Habitat encontra-se dividido em duas grandes fileiras, como referido 

anteriormente, fileira casa e fileira materiais e tecnologias de construção. 

Dentro destas duas grandes fileiras importa mencionar que ambas são 

bastante dispendiosas para as empresas, mas também lhes retornam 

grandes volumes de produção e volume de negócios. 

Fonte: Eurostat - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2) – acedido 

em 30 de outubro de 2019 

Gráfico 29 - Custos com pessoal nas empresas da Fileira Habitat; (Dados obtidos: Eurostat); 

 

Recomendação: Além de ter em conta o retorno que uma empresa possa ter, é crucial para as organizações analisarem a sua estrutura de custos 

antes de fazer uma espontânea contratação. Ter em atenção custos afetos a formação, medicina no trabalho e auditorias. 
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Gráfico 30 - Ordenados do pessoal; (Dados obtidos: Eurostat); 

Houve apenas um decréscimo de 1 milhão de euros em 2015 em relação a 2014, porém desde então o ordenado médio anual tem vindo a aumentar. Em 

2017, este apresentou um valor de 188 milhões de euros que se justifica, uma vez que, o nº de empresas e o nº de funcionários tem vindo a aumentar em 

Portugal. É notório que o salário é uma fonte de motivação para os colaboradores, dessa forma, este acréscimo ao longo dos anos poderá também ter 

influenciado a taxa de crescimento do emprego e ainda que negativamente, ter também contribuído para o aumento dos custos com pessoal.  

Fonte: Eurostat - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2) – acedido em 30 de outubro de 2019
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6.4. PRINCIPAIS EMPRESAS E MARCAS PORTUGUESAS
32

O FELIZ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Empresa O FELIZ; 

Em 2017, O Feliz, auferiu um volume de negócios de 43 milhões de euros, 

o crescimento tem sido apoiado pela aposta na expansão para vários 

mercados externos, entre eles, Espanha, França, Benelux, Itália, Angola, 

Argélia, Marrocos, Senegal, Colômbia, Brasil, Bolívia e Costa Rica. 

Com mais de sessenta anos de experiência no mercado, O FELIZ é um Grupo 

da fileira metalomecânica especializado no desenvolvimento, fabrico e 

 
32 Fonte: Aicep Portugal Global, 2018 – revista 114; 

construção de estruturas metálicas,  perfilagem de chapa e enformados a 

frio, corte e quinagem de chapa, corte a laser, fabrico de colunas de 

iluminação e torres metálicas, serralharia em aço inox, caixilharias de 

alumínio, fachadas de vidro e fachadas ventiladas em painel compósito de 

alumínio, mecânica de precisão e fabrico de painel sanduiche  para a 

arquitetura, construção e câmaras de frio. 

Hoje, o grupo de empresas emprega mais de 250 colaboradores em 

Portugal e 150 em Angola, contando com um volume de negócios de 47 

milhões de euros em 2018, o que configura um crescimento de 10 por 

cento, suportado em peso pelos mercados externos. 

Esta organização enfrenta a transformação digital como um processo 

global de adaptação ao universo digital e uma forma de aumentar a 

performance, através da constante atualização e melhoria da relação com 

os clientes. Desta forma, espera intensificar a eficiência do negócio, 

disponibilizando o acesso à informação, estabelecendo vantagens 

competitivas e criando oportunidades.  
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Todas as empresas do grupo são sinónimo de inovação e progresso 

contínuo: 

→ quer em equipamentos produtivos; 

→  quer na digitalização dos fluxos de informação; 

→  em equipamentos da mais avançada tecnologia; 

→ na aposta em colaboradores altamente qualificados e de elevada 

competência que permitem dispor de uma capacidade produtiva e 

de uma resposta imediata às exigências dos mercados onde opera.  

Esta empresa lançou a “PRODUCT LAB”, trata-se de uma plataforma user 

friendly, que disponibiliza o acesso a informação detalhada dos produtos e 

possibilita ao cliente simular qual a solução mais eficiente para o seu 

projeto, oferecendo uma solução otimizada e uma memória de cálculo 

completa no que diz respeito ao cálculo estrutural de acordo com os 

Eurocódigos com o objetivo de facilitar a tarefa dos engenheiros de 

estruturas e arquitetos. (Aicep - Portugal Global, 2018). 

MANGUALTÉCNICA 

 

 

 

Figura 2 - Empresa MANGUALTÉCNICA; 

A Mangualtécnica é uma empresa industrial especializada na 

transformação de metais, que disponibiliza produtos e serviços de elevada 

qualidade aos seus clientes. O peso das exportações a representa 40% do 

seu volume de negócios e os seus principais mercados de exportação são 

França, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Itália, Polónia, Turquia, Brasil e 

Angola. 

A empresa fundou-se na década de 70 e começou por produzir candeeiros 

e artigos de iluminação. Mas foi em 1986, que iniciou uma nova fase de 

atividade, com a produção de componentes metálicos para a indústria, 

através de corte, quinagem, estampagem a frio e soldadura de chapa. 

Desta forma, consolidou a sua presença no setor de produtos metálicos, 

focando-se no fornecimento para a indústria automóvel, indústria de frio e 

de termodomésticos e energia solar. 
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Com o elevado grau de exigência dos seus clientes, como a PSA, Bosch, 

PUREVER Industries, entre outros, obrigam a uma permanente atualização 

dos seus equipamentos e métodos de trabalho, bem como a uma maior 

aposta na formação dos colaboradores e numa qualidade rigorosa. 

Apostando decisivamente na melhoria contínua e em práticas de Lean 

Management, a empresa continuará o seu projeto de redução de custos, 

de maior incorporação tecnológica e de subida na cadeia de valor (Aicep - 

Portugal Global, 2018) 

I.M.P.L. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Empresa I.M.P.L.; 

A I.M.P.L. dedica-se à maquinação de peças de precisão para a indústria 

aeronáutica e a metalomecânica em geral (indústria eletrónica e indústria 

alimentar). Fundada em meados de 1999, a empresa situa-se em Pombal, 

ocupando uma área coberta de 1.925 m2. Composta por uma equipa de 12 

colaboradores, a organização é uma empresa familiar, que detém um 

elevado know-how e reconhecimento do setor, resultantes dos 

conhecimentos técnicos especializados e da experiência do fundador da 

empresa, João Pedro Baptista, adquirida em França.  

Com instalações modernas e equipamentos de tecnologia avançada, a 

empresa é especialista na maquinação de titânios, alumínios e aços. 

Os principais clientes da organização são empresas francesas do ramo 

aeronáutico, que representam cerca de 70% da sua atividade. Apesar disso, 

tem também clientes em Portugal e na Suíça. 

Neste mercado muito exigente, a empresa dispões de um sistema de 

gestão de qualidade “NP EN ISO 9001:2015” implementado e está 

aprovada pela OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal para a 

maquinação de peças para aeronaves. 
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FUNDIÇÃO ÉVORA 

Figura 4 - Empresa FUNDIÇÃO ÉVORA; 

A Fundição Évora é especializada no fabrico de peças em alumínio por 

fundição injetada sob pressão, exporta sensivelmente 90% do seu volume 

faturado para vários mercados externos, nomeadamente, Espanha, 

Bélgica, Alemanha, Hungria e República Checa. A empresa conta com 115 

colaboradores e um volume de negócios de 13 milhões de euros. É 

considerada uma das maiores empresas exportadoras do concelho e 

considera Espanha o seu principal mercado de exportação. 

No último ano, a empresa produziu 2300 toneladas de unidades, sendo que 

mais de 80% se destinaram à iluminação pública e de exterior, um negócio 

que tem crescido consideravelmente. Cerca de 10% da produção destina-

se à indústria automóvel. Contudo, tem recebido encomendas de 

diferentes setores, como a robótica, a saúde e o mobiliário de interiores. 

O investimento na inovação é constante na empresa, que dispõe de uma 

equipa de engenharia e desenvolvimento para acompanhar os clientes no 

desenvolvimento do seu produto. Esta aposta permite responder ao forte 

crescimento do mercado. (Aicep - Portugal Global, 2018) 

FIMEL 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Empresa FIMEL; 

Fundada na década de 80 em Águeda, a Fimel é especialista no fabrico de 

equipamentos para pintura industrial e tratamento de superfícies. A aposta 
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no desenvolvimento de soluções inovadoras e ajustadas à realidade do 

mercado interno e externo, torna-a numa referência no setor. 

O core business da empresa centra-se no fabrico de máquinas e aparelhos 

elétricos para a indústria em geral, sendo reconhecida pelo seu 

conhecimento na instalação de linhas de pintura. A empresa dispõe das 

competências essenciais no que respeita a soluções de tratamento de 

superfícies, como o aquecimento e tratamentos específicos, de acordo com 

as necessidades do cliente. 

A empresa aposta interruptamente em tecnologia de ponta, 

fundamentalmente necessária para o seu bom funcionamento e 

sobrevivência, tendo como base a máxima inerente: 

•  prestar o melhor dos serviços; 

• a inovação é uma das palavras de ordem da empresa, da qual não 

se pretende distanciar. 

Com uma forte presença nos mercados externos, a empresa tem clientes 

como a Mercedes no Brasil, a Volkswagen e a Simoldes na Polónia, a 

Sodecia na China e na Índia, Espanha, a Autoeuropa, a Riablades/Senvion e 

a MGI Coutier/ Avon Automotive em Portugal. Ainda assim, já colaborou 

com outras empresas de referência no passado, como a Bosch, a Sanitana, 

a Teka e a TAP. 

Com o objetivo de criar soluções globais para os clientes, a empresa dotou-

se internamente da capacidade de automatizar os processos e desenvolver 

soluções ao nível da indústria 4.0. Estas caraterísticas tornam as suas 

soluções completamente automatizadas, contando com o auxílio de quatro 

linhas de pintura, aumentar a sua visibilidade e reconhecimento. A Fimel 

marca presença na feira EMAF e pontualmente em feiras internacionais de 

máquinas. Com a entrada no setor eólico, estas presenças revelam-se cada 

vez mais importantes. (Aicep - Portugal Global, 2018) 
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7. METODOLOGIA 

7.1. CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Com a globalização podemos considerar que o mundo é um mercado único, 

não sendo por isso possível encarar a atividade de uma empresa somente 

no contexto do mercado interno ou de origem. Numa conjuntura de crise 

financeira e perante um mercado interno saturado, com elevado nível de 

competitividade, a solução passa, muitas vezes, pela internacionalização 

como forma de sustentação das empresas e subsequentemente da 

economia.  

Assim, tal como referido na metodologia, foram estruturadas um conjunto 

de questões, colocadas em sede de inquérito on-line e entrevistas 

semiestruturadas e disponibilizadas em anexo, com o objetivo de obter 

informação qualificada no que respeita à análise e caraterização do 

processo de internacionalização das empresas portuguesas, 

principalmente as localizadas na região Norte e Centro de Portugal, com 

forte incidência no território de Arouca, Vale de Cambra e Águeda. 

Numa amostra total de 46 empresas inquiridas, 51,4% pertencem à Fileira 

do Habitat e as restantes à Fileira da Metalomecânica.  

 
Gráfico 31 - Dimensão empresarial da amostra; 

Após análise das respostas ao inquérito aferiu-se que, as regiões de Arouca, 

Vale de Cambra e Águeda são constituídas em grande parte por PME’s. 

As microempresas destas regiões apresentaram, em 2018, um volume de 

negócios, médio, de 373 233€, as pequenas empresas faturaram, em 

média, 2 059 543€ e as médias empresas faturaram cerca de 6 269 197,20€. 

O primeiro passo para planear a internacionalização é estudar e garantir 

que o novo mercado a atuar tem espaço para o produto ou serviço 

oferecido. Este planeamento implica investigação e desenvolvimento, 

estudos de mercado, avaliação e validação de protótipos (no caso de novos 

produtos/serviços) e avaliação. 

29,7%

56,8%

13,5%

Dimensão Empresarial

Microempresa Pequena empresa Média empresa Grande empresa
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Com as respostas ao inquérito aferiu-se que, as PME’s procuram os 

mercados externos com o objetivo de incrementar o respeito e 

credibilidade no mercado atual (10,8%), aumentar a visibilidade (32,4%), 

aumentar o lucro (29,7%) mas principalmente, para reduzir a dependência 

do mercado interno (51,4%) e aumentar a cota de mercado (64,9%). 

 
Gráfico 32 - Objetivos da internacionalização; 

Os objetivos de internacionalização moldam a forma como a empresa atua. 

Também o tipo de oportunidade fará variar a mercado externo escolhido, 

pelo que o modo e o local não são decisões completamente 

independentes.  

Após análise dos dados obtidos através do inquérito e das entrevistas 

semiestruturadas foi possível aferir que, tendo em conta os seus produtos 

ou serviços, cerca de 57% das empresas consideram mais fácil a entrada 

em Espanha, cerca de 70,3% menciona a França como o mercado externo 

mais transparente e cerca de 19% atribui ao Luxemburgo o mercado de 

entrada mais acessível. Em 4º e 5º lugar no ranking, encontram-se a Bélgica 

(10,8%) e a Polónia (8,1%), respetivamente.  

Surpreendentemente, os restantes mercados externos mencionados pelas 

empresas encontram-se equitativamente divididos entre, Israel, Emirados 

Árabes Unidos, Suíça, Singapura e Alemanha. 

64,9%
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2,7%
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Gráfico 33 - Mercados de preferência; 

Ainda, no processo de formulação da estratégia de internacionalização, as 

empresas devem estar conscientes dos modos de entrada no mercado e 

optar pelo mais apropriado, no momento que considerarem oportuno. 

De acordo com a informação recolhida, cerca de 83,8% das empresas 

pretendem estar presentes ou internacionalizar através de exportação 

direta, tal facto seja justificado por ser vista como a via mais tradicional de 

internacionalização. 

Cerca de 21,6% das empresas estão ou pretendem estar presentes através 

de exportação indireta, parte das organizações mencionaram dispor de 

especialistas ou empresas comerciais que as apoiam no processo de 

internacionalização devido a escassez de estrutura interna para a gestão do 

negócio internacional, desta forma acabam por dispor de um caminho mais 

rápido para internacionalizar, já que não é preciso desenvolver o know 

how para o processo. 

Cerca de 14% pretende ainda estar presente no mercado externo via 

acordos/contratos (licenciamento, franchising, projeto chave na mão, 

contrato de gestão), por permitir uma redução do risco e uma maior 

rapidez de entrada no mercado. 

56,8%
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10,8%
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8,1%
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2,7%

2,7% 2,7% 2,7%
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Ainda assim, 8,1% das empresas referiu o e-commerce como modo de 

entrada, pela vantagem de expor toda a oferta da marca ou negócio, de 

forma simples e organizada e por facilitar a comunicação com o público-

alvo. Este modo de presença é também muito utilizado por requerer menos 

investimento e reduzir custos. 

 
Gráfico 34 - Modos de entrada nos mercados externos; 

Existe uma série de vantagens e benefícios para empresas que iniciam 

atividades em outros mercados. Todo este processo precisa ser muito bem 

avaliado e contar com parâmetros que orientem a sua execução, mas, de 

forma geral, as oportunidades de negócio podem garantir grandes 

vantagens num mercado cada vez mais competitivo. 

 
Gráfico 35 - Vantagens da internacionalização; 

Algumas das principais vantagens da internacionalização mencionadas 

pelas empresas são o crescimento da organização, a expansão para novos 

mercados, o acesso a novos recursos e a criação de uma marca global. 

Ainda assim, 5,4% das empresas referiu a redução da carga tributária, 

também como vantagem da internacionalização. 

O comércio internacional deve ser visto, pelas organizações, como uma 

estratégia para o crescimento sustentado. As PME’s, pela sua dimensão e 

estrutura, demonstram à partida dificuldade e incerteza, e apresentam 

mais erros no processo de internacionalização, contudo, com esforço, 

83,8%
21,6%
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13,5%

Modos de entrada nos mercados externos

Exportação direta
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planeamento e estratégia, é possível preparar um plano bem estruturado 

para internacionalizar.  

Mas à priori deste processo, as empresas devem perceber qual a sua 

capacidade produtiva, cerca de 27% das empresas inquiridas referiu não 

ter capacidade de produção suficientemente elástica para cobrir o 

mercado doméstico e o mercado externo, desta forma deve optar pelo que 

lhe for mais vantajoso e atrativo em termos de volume de negócios, carga 

tributária, risco e rendibilidade. 

Associado ao processo de internacionalização surgem erros e dificuldades 

que as empresas, inevitavelmente, enfrentam diariamente. De acordo com 

a sua experiência, as organizações inquiridas identificaram os principais 

erros e dificuldades, nomeadamente, escassez na assistência especializada 

em contratos, aspetos fiscais, marketing, entre outros, falha na avaliação 

da sua capacidade de internacionalização, limitação de suprir os pedidos 

sem estar presente no mercado e, ainda, falha na avaliação de alternativas 

em relação às várias formas de comercializar, com base nos mercados. 

 
Gráfico 36 - Erros/Dificuldades associadas ao processo de internacionalização; 

Em relação às barreiras associadas ao processo de internacionalização, as 

PME que participaram no inquérito, mencionam a escassez de estrutura 

interna para a gestão internacional, a escassez de cultura exportadora e a 

escassez de imagem “Made in Portugal”, como os principais fatores que 

dificultam a internacionalização.  

No entanto, fatores como diferenças culturais, localização geográfica, 

instabilidade económica, excesso de regulamentação tanto do país 
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exportador como do importador e proteção excessiva à indústria do país 

importador, constituem também barreiras à internacionalização. 

 
Gráfico 37 - Barreiras associadas ao processo de internacionalização; 

No que diz respeito a disporem de um departamento de Marketing que 

apoia o processo de internacionalização, as empresas que responderam 

negativamente, cerca de 51%, justificaram a sua resposta com vários 

motivos, entre eles, escassez de dimensão, redução de custos, reduzido 

volume de trabalhado e ainda, não acharem necessário a sua criação e, por 

isso, atribuírem as funções deste departamento a recursos humanos 

externos.  

 
Gráfico 38 - Departamento de Marketing de apoio à internacionalização; 

No que respeita a dispor de um departamento de IDI que apoia o processo 

de internacionalização, as PME na sua maioria (70,3%) mencionaram não 

possuir devido a escassez de dimensão, não acharem necessário e não ser 

sustentável. 

Ainda assim, as restantes empresas que possuem este departamento 

mencionaram dispor de patentes de produto (10%) e processo (40%) e 

ainda desenvolvem produtos (inovadores) e processos em parceria com 

clientes e fornecedores (50%). Cerca de 24,3% das empresas inquiridas 

afirmaram ter recebido apoio financeiro para realizar atividades de 
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investigação e desenvolvimento (I&D), nomeadamente, do SIFIDE e 

Portugal 2020. 

 
Gráfico 39 - Departamento de IDI de apoio à internacionalização; 

No que concerne à internacionalização, cerca de 46% das PME’s que deram 

resposta ao inquérito mencionaram já ter recebido apoio financeiro 

relativamente a este processo, quer através do PT2020, quer por garantia 

mútua. 

Não obstante, uma minoria das PME recorreram a um apoio da DGartes, e 

um outro apoio da Câmara Municipal do Porto (Programa Shuttle), visando 

a internacionalização de uma exposição de arquitetura criada pelo 

gabinete. 

No que concerne à qualificação do processo de internacionalização, as PME 

precisam em média de 2 a 5 anos para alcançarem o nível de estágio 

pretendido. Atualmente, o peso médio da exportação no volume de 

negócios total das empresas é de 25% a 50%, ainda que já haja empresas, 

cerca de 5,4%, em que ultrapasse os 80%. Ainda assim, cerca de 24% das 

empresas exportam menos de 5% em função do volume de negócios total. 

 
Gráfico 40 - Peso da exportação da empresa em função do volume de negócios total; 

Numa visão mais futura, a prazo de 10 anos, cerca de 38% das empresas 

pretendem manter a estratégia de presença no mercado externo. Não 

obstante, cerca de 51% das PME inquiridas pretendem aumentar o peso da 

exportação. 
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O grau de abertura ao exterior aumenta com a dimensão das empresas. Em 

2018, apenas cerca de 45,5% das microempresas inquiridas eram 

exportadoras. No que respeita às pequenas empresas, cerca de 81% eram 

exportadoras no ano em análise e no que concerne às médias empresas 

rondava os 80%. 

Um dos maiores desafios das empresas exportadoras está na identificação 

e atendimento, de forma dinâmica, às exigências de mercados externos. 

Aquando da internacionalização, sensivelmente 37,8% das empresas 

inquiridas necessitaram de fazer adaptações ao seu produto/serviço, 

nomeadamente, redução/aumento do preço devido a diferenças no poder 

de compra do país importador (66,7%), mudanças estruturais no produto 

para ir de encontro a regulamentações especificas (40%) e simplificação do 

produto (20%). 

A exportação de bens/serviços requer um elevado know how em todos os 

conceitos corporativos da empresa. As empresas exportadoras de sucesso 

são capazes de identificar exigências em mercados externos, bastante 

díspar do mercado doméstico, e convertê-las em estratégias. 

Sensivelmente 89% das empresas considera apresentar fortes fatores de 

atratividade para o mercado externo, nomeadamente, a nível de 

qualidade, preço, inovação e design. 

Para conhecer o mercado é essencial analisar detalhadamente os 

concorrentes. Mesmo com um produto inovador, é provável que exista 

sempre alguma forma de concorrência. Para desenvolver a análise swot de 

crescimento do negócio, é necessário conhecer os players no mercado. 

Ainda assim, com o inquérito aferiu-se que cerca de 13,5% das empresas 

não tem conhecimento do tipo de concorrência que vão encontrar no 

mercado externo. Este é o primeiro passo para o processo de 

internacionalização falhar. Apenas 29,7% das empresas inquiridas afirmam 

dispor das informações necessárias para promover a sua própria 

capacidade de internacionalização nos mercados externos. Estas 

informações são muitas vezes procuradas em canais como o AICEP, EU-

GATEWAY e estudos de mercado existentes. 

No que às entrevistas semiestruturadas diz respeito aferiu-se que a maior 

parte das empresas já iniciou o processo de internacionalização e os 

objetivos principais passaram por, expandir para novos mercados, 

alargamento de mercado, potenciar o crescimento e tornar-se numa 

empresa de amplitude global. 
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Gráfico 41 - Já iniciou o processo de internacionalização da sua empresa? 

A motivação para a internacionalização das empresas deve influenciar a 

seleção do modo de entrada nos mercados externos. As empresas 

inquiridas nas entrevistas semiestruturadas mencionaram estar presentes 

através de presença física, por meio de delegados externos locais (ex: 

Bélgica com Market Developers e Espanha com promotores locais a residir 

em Portugal) e em parceria com empresas de Engenharia em regime de 

subcontratação, de forma a potenciar as vendas, abertura de mercado e 

redução de risco de flutuações no mercado doméstico, aumentar o volume 

de negócios da empresa e maior certeza no futuro  

Ainda assim, tiveram dificuldade durante o processo devido a normas e 

preços praticados pelos mercados externos, devido à dificuldade maior no 

ganho de confiança com os clientes face a variáveis culturais, linguísticas 

(ex: Polónia), em termos contratuais trabalham com seguros de crédito e 

com adiantamentos nos casos de novos clientes (ex: 30% de adiantamento) 

e custos de contexto (distância ao centro da Europa e imagem deficiente 

de Portugal). 

As principais barreiras identificadas pelas empresas entrevistadas passam 

pela língua, distância geográfica, perceção da cultura local associado ao 

ganho de confiança linguística, protecionismo e preço mais baixo e a 

imagem Made In Portugal. 

 
Gráfico 42 - Aquando da internacionalização a sua empresa necessitou de fazer alterações 
ao produto/serviço? 
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Aquando da internacionalização, cinquenta por cento das empresas 

necessitou de alterar o seu produto/serviço. As alterações passaram por 

cor e design.  

No geral as empresas têm conhecimento dos riscos dos mercados 

internacionais, nomeadamente o risco do país, cambial, técnico, mas com 

controlo interno reduzido, avaliando o risco financeiro, com salvaguarda de 

garantias bancárias. 

As empresas consideram distinguir-se das restantes existentes nos 

mercados em que operam, em termos de produção de qualidade e entrega 

no prazo contratado em termos de quantidade e qualidade, controlo das 

matérias primas mantendo nível de fiabilidade, a comunicação inbound 

(digital) e outbound (convencional), controlo da origem das matérias 

primas e recursos humanos nas obras com todos os requisitos de segurança 

e ambiental, com garantias nas certificações requeridas. E ainda se 

distinguem estando posicionados a par dos concorrentes e acrescentando 

valor. 

No que respeita à capacidade de produção, as empresas referiram 

conseguir suprir os pedidos tanto do mercado interno como os dos 

mercados externos, e ainda, ter capacidade de resposta face à procura 

global, quando, se registam picos de procura subcontratam e controlam o 

processo de produção. 

As empresas, no geral, avaliam previamente o tipo de concorrência que 

estimam encontrar no mercado externo, ainda que apenas a conheçam de 

nome e não em rigor as suas práticas comerciais. 

Maioritariamente, as empresas adotam ações de formação/qualificação, 

para aumentar o nível de especialização dos seus colaboradores, 

particularmente, participando em seminários promovidos pelas 

Associações Setoriais (ex: AIMMAP), mas em termos internos e 

Qualificação específica para a gestão do negócio internacional, não. Ainda 

assim, há empresas que adotam sessões de formação de HST, Qualidade, 

ambiente, e outras pontuais. E ainda, Línguas: Inglês; Gestão de 

Equipamentos, gerência e formações específicas como LinkedIn. 

A Certificação de empresas é um método extremamente eficaz de 

comprovar a qualidade de uma empresa e aumentar o seu valor. As 

empresas inquiridas apresentam certificações de várias vertentes, entre 

elas, ISO 9001 - Sistemas de Gestão da Qualidade, ASme (EUA), Res90 e 

PED. Ainda assim, as empresas certificam produtos, com marcação CE. 
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Em Portugal, os pedidos de patente são feitos no INPI - Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial. O título de patente protege a invenção de ser 

utilizada, produzida ou comercializada por outros sem autorização do 

titular.  

As empresas inquiridas não demonstraram deter patentes com facilidade, 

ainda assim, há casos particulares como, patentes a nível global em 

produtos de eficiência energética,  

No que respeita, a precisar de investimento, apresenta-se cada vez mais 

premente a abertura de capital ao exterior. Quanto a ter alguma empresa 

de referência como inspiração para o processo de internacionalização, as 

empresas acompanham a concorrência, nomeadamente nas práticas de e-

commerce, e as sessões de capacitação da AICEP, tal como Google 

Adwords, mas não têm práticas de vigilância tecnológica. 

Os mercados preferenciais das empresas entrevistadas passam pelos 

mercados Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo, e ainda que com menos 

conhecimento, a Polónia. 
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8. DESAFIOS E TENDÊNCIAS

8.1. ESPANHA  

Setores de continuidade  

As empresas portuguesas devem continuar a intensificar as trocas 

comerciais com Espanha em setores como o automóvel (componentes e 

montagem), máquinas e aparelhos, plásticos e artigos de plástico, ferro e 

aço e, ainda, fileira casa. Os bens e serviços que lideraram a lista de 

produtos exportados pelas empresas portuguesas para Espanha, em 2018, 

foram nomeadamente: 

Metalomecânica Habitat 

• Veículos e outro material de 

transporte; 

• Máquinas e equipamentos; 

• Ferro e aço; 

• Plástico; 

• Construção; 

• Têxteis Lar; 

• Iluminação; 

 
33 INE – acedido em 5 de dezembro de 2019; 

As empresas portuguesas são uma referência na indústria de moldes, 

encontrando-se entre os principais líderes mundiais do setor. O 

crescimento tem sido impulsionado pela procura dos mercados externos, 

pelo know-how e experiência dos produtores portugueses ao nível de 

produto, prazos de entrega, preços competitivos, capacidade tecnológica, 

bem como assistência técnica. Cada vez mais, grandes marcas 

internacionais da indústria automóvel, embalagem, eletrodomésticos, 

eletrónica, entre outros, delegam as empresas nacionais para o fabrico dos 

seus moldes. 

Opostamente ao saldo da balança comercial de bens, o saldo da balança 

comercial de serviços de Portugal com Espanha, em 2018, é positivo (1 004 

821 milhares de euros) e as exportações de serviços têm aumentado todos 

os anos, tendo apresentado um crescimento de 41,1% por cento 

relativamente a 2014.33  
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Em 2018, Portugal exportou para Espanha no total (bens e serviços) 2 150 

200 milhares de euros, e deste montante, 831 840 milhares de euros 

correspondem aos serviços e o restante à totalidade de bens.34 

Produtos de destaque 

Metalomecânica Habitat 

• Aeronaves; 

• Zinco; 

• Estanho; 

• Mobiliário; 

• Iluminação; 

Nos últimos anos, o setor aeronáutico nacional registou um importante 

desenvolvimento tecnológico, de dimensão e de notoriedade internacional 

e, hoje, Portugal é exportador e reconhecido como parceiro pelos 

principais clusters europeus. 

 O mobiliário e a iluminação é são os produtos que mais se destacam na 

fileira casa (Habitat), quer em número de empresas, quer em volume de 

negócios. No que à exportação diz respeito, é, também, o que tem obtido 

melhores resultados. 

 
34 INE – acedido em 5 de dezembro de 2019; 

8.2. FRANÇA 

Setores de continuidade  

As empresas portuguesas devem continuar a intensificar as trocas 

comerciais em setores como, Veículos, exceto material circulante 

ferroviário ou elétrico, Mobiliário, Plásticos, Máquinas, aparelhos 

mecânicos, reatores nucleares, caldeiras, Metais comuns (Ferro e Aço), e 

ainda, em materiais e construção.  

Os bens e serviços que lideraram a lista de produtos exportados pelas 

empresas portuguesas para França, em 2018, foram precisamente: 

Metalomecânica Habitat 

• Veículos e outro material de transporte; 

• Máquinas e equipamentos; 

• Metais comuns - Ferro e Aço. 

• Mobiliário; 

• Plásticos 

• Construção; 

Estes são os produtos da fileira da Metalomecânica e do Habitat que 

integram as trocas comerciais entre os dois países, de forma regular. Destas 

trocas comerciais resultam as tendências de procura do próprio mercado 
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externo, que devem continuar a ser uma aposta das PME’s portuguesas, já 

que nos últimos 5 anos foram os produtos mais procurados (importados) 

em Portugal pela França. 

No geral, os primeiros cinco grupos de produtos importados pela França no 

mercado internacional são os produtos os Veículos e outro material de 

transporte, Mobiliário, Máquinas e Equipamentos, Calçado e Plásticos, 

embora a construção civil continue a ter uma importância incomparável. 

As exportações nacionais de bens e serviços cresceram 8,6% desde 2014 e 

alcançaram, em 2018, 12 mil milhões de euros, e deste montante, 4,6 mil 

milhões de euros correspondem aos serviços e o restante à totalidade de 

bens.35 

O saldo da balança comercial de serviços de Portugal com a França é 

positivo (1 661 466 milhares de euros) e as exportações de serviços têm 

aumentado todos os anos, tendo registado um crescimento de 63,93% por 

cento relativamente a 2014.36 

Produtos de destaque 

 
35 INE – acedido em 5 de dezembro de 2019; 
36 INE – acedido em 5 de dezembro de 2019; 

Metalomecânica Habitat 

• Veículos  

• Aeroespacial; 

• Armas e munições; 

• Tapeçaria; 

• Mobiliário; 

• Alumínio; 

Veículos, armas e munições, aeroespacial e locomotivas férreas são setores 

que devem merecer a atenção das organizações, instituições e associações 

portuguesas. Com um contributo muito importante do investimento 

estrangeiro, o país alargou a sua experiência, de manutenção de complexas 

aeronaves à construção de aeroestruturas, ao fabrico de ferramentas 

especiais e componentes, metálicos e em compósitos, como asas, caudas, 

armários, consolas de cockpit, peças de motor e reservatórios de 

combustível. As transações de aeronaves e naves espaciais de Portugal 

para França cresceram 116% desde 2014 e as locomotivas férreas 

apresentaram um crescimento de 23%. No que respeita às armas e 

munições cresceram 24%.37 

França é distintamente um mercado estratégico para a economia e para as 

empresas portuguesas. A oferta em Portugal de bens e serviços dispõe de 

uma crescente notoriedade em França, estando associada a esta oferta, a 

37 ITC – acedido em 5 de dezembro de 2019; 
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qualidade, inovação, diferenciação e adaptabilidade à procura e às opções 

exigentes dos clientes. Estes são aspetos muito relevantes e que permitem 

um posicionamento elevado das organizações portuguesas no mercado 

francês, que é bastante concorrencial, competitivo e exigente e que dispõe 

de empresas e marcas locais com dimensão e escala globais, onde estão 

presentes os principais concorrentes internacionais das empresas. 

Em Portugal, estes mesmos setores têm sido altamente valorizados e 

reconhecidos, pelo que se entende estarem reunidas as condições para um 

aprofundamento das relações entre Portugal e a França, mediante um 

melhor conhecimento mútuo, eventuais parcerias institucionais com 

Centros de Investigação e Desenvolvimento e Universidades, um reforço 

do comércio e investimento. 

8.3. BÉLGICA  

Setores de continuidade  

As empresas portuguesas devem continuar a intensificar as trocas 

comerciais em setores como o automóvel (componentes e montagem), 

equipamentos de transporte e logística, plástico e, ainda, em materiais e 

construção.  

Os produtos e serviços que lideraram a lista de produtos exportados pelas 

empresas portuguesas para a Bélgica, em 2018, foram precisamente: 

 

Metalomecânica Habitat 

• Veículos e outro material de 

transporte; 

• Máquinas e equipamentos; 

• Metais comuns; 

• Plástico; 

• Construção; 

Estes são os produtos da fileira da Metalomecânica e do Habitat que 

integram as trocas comerciais entre os dois países, de forma regular. Destas 

trocas comerciais resultam as tendências de procura do próprio mercado 

externo, que devem continuar a ser uma aposta das PME’s portuguesas, já 

que nos últimos 5 anos foram os produtos mais procurados (importados) 

em Portugal pela Bélgica. 

No geral, os primeiros cinco grupos de produtos importados pela Bélgica 

no mercado internacional são os produtos químicos, equipamento de 

transporte, máquinas e equipamentos, produtos minerais e metais 

comuns. Igualmente relevantes são as exportações de serviços.  
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Contrariamente à balança comercial de bens, o saldo da balança comercial 

de serviços de Portugal com a Bélgica é positivo (359 763 milhares de 

euros) e as exportações de serviços têm aumentado todos os anos, tendo 

registado um crescimento de 27,4% por cento relativamente a 2014.38 Em 

2018, Portugal exportou para a Bélgica no total (bens e serviços) 2 150 200 

milhares de euros, e deste montante, 831 840 milhares de euros 

correspondem aos serviços e o restante à totalidade de bens.39 

Produtos de destaque 

Metalomecânica Habitat 

• Ferro, aço e zinco; 

• Aeroespacial; 

• Chumbo; 

• Plástico; 

• Produtos de alumínio; 

Chumbo, metalomecânica (ferro, aço e zinco), aeroespacial e plásticos são 

setores que devem merecer a atenção das organizações, instituições e 

associações portuguesas.  

 
38 INE – acedido em 5 de dezembro de 2019; 
39 INE – acedido em 5 de dezembro de 2019; 

Tendo em conta o seu desenvolvimento e taxa de crescimento anual dos 

últimos anos, estes cinco produtos devem ser tratados com prioridade e 

especial atenção, pelas Associações de Arouca e Vale de Cambra e Águeda 

e pelas empresas a si associadas, mediante a implementação de políticas e 

investimentos públicos. Ainda assim, é importante ressalvar que são 

também excelentes oportunidades de exportação para todas as PME’s 

portuguesas. As transações de chumbo de Portugal para a Bélgica 

cresceram 432% desde 2014 e as aeronaves e naves espaciais 

apresentaram um crescimento de 124%. No que respeita ao alumínio 

cresceram 23%. 40 

Em Portugal, estes mesmos setores têm sido altamente valorizados e 

reconhecidos, pelo que se entende estarem reunidas as condições para um 

aprofundamento das relações entre Portugal e a Bélgica, mediante um 

melhor conhecimento mútuo, eventuais parcerias institucionais com 

Centros de Investigação e Desenvolvimento e Universidades, um reforço 

do comércio e investimento. 

40 ITC – acedido em 5 de dezembro de 2019; 
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8.4. LUXEMBURGO 

Setores de continuidade  

As empresas portuguesas devem continuar a intensificar as trocas 

comerciais em setores como Veículos, máquinas e equipamentos, barcos e 

estruturas flutuantes, alumínio, mobiliário e construção. Os bens e serviços 

que lideraram a lista de produtos exportados pelas empresas portuguesas 

para o Luxemburgo, em 2018, foram precisamente: 

Estes são os produtos da fileira da Metalomecânica e do Habitat que 

integram as trocas comerciais entre os dois países, de forma regular. Destas 

trocas comerciais resultam as tendências de procura do próprio mercado 

externo, que devem continuar a ser uma aposta das PME’s portuguesas, já 

 
41 Não foi possível migrar os valores do saldo da balança comercial, uma vez que ainda não se 

encontram disponível as trocas comerciais para os serviços de Portugal com o Luxemburgo. 

que nos últimos 5 anos foram os produtos mais procurados (importados) 

em Portugal pelo Luxemburgo. 

No geral, os primeiros cinco grupos de produtos importados pelo 

Luxemburgo no mercado internacional são os produtos os Veículos e outro 

material de transporte; bebidas e bebidas alcoólicas; obras de pedra, gesso 

cimento entre outros; navios e barcos; peixes e crustáceos. 

O saldo da balança comercial de bens de Portugal com o Luxemburgo é 

positivo (30 896 milhares de euros) sendo que em 2014, este encontrava-

se com um saldo de valor negativo de 37 393 milhares de euros.41 

Produtos de destaque 

Metalomecânica Habitat 

• Ferro e Aço; 

• Cobre; 

• Alumínio; 

• Pedra, gesso, cimento, entre outros; 

Os setores de Alumínio, Ferro e aço, cobre são setores que devem merecer 

a atenção das organizações, instituições e associações portuguesas. 

Metalomecânica Habitat 

• Veículos e outro material de 

transporte; 

• Máquinas e equipamentos; 

• Barcos e estruturas flutuantes. 

• Alumínio; 

• Mobiliário; 

• Construção; 
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Tendo em conta o seu desenvolvimento e taxa de crescimento anual dos 

últimos anos, estes cinco produtos devem ser tratados com prioridade e 

especial atenção, pelas Associações de Arouca e Vale de Cambra e Águeda 

e pelas empresas a si associadas, mediante a implementação de políticas e 

investimentos públicos. Ainda assim, é importante ressalvar que são 

também excelentes oportunidades de exportação para todas as PME’s 

portuguesas. 

As transações de alumínio de Portugal para o Luxemburgo cresceram 184% 

desde 2014 e o ferro e aço apresentaram um crescimento de 146%. No que 

respeita ao cobre cresceram 151%.42  

Em Portugal, estes mesmos setores têm sido altamente valorizados e 

reconhecidos, pelo que se entende estarem reunidas as condições para um 

aprofundamento das relações entre Portugal e o Luxemburgo, mediante 

um melhor conhecimento mútuo, eventuais parcerias institucionais com 

Centros de Investigação e Desenvolvimento e Universidades, um reforço 

do comércio e investimento. 

 
42 ITC – acedido em 5 de dezembro de 2019; 

8.5.  POLÓNIA 

Setores de continuidade  

As empresas portuguesas devem continuar a intensificar as trocas 

comerciais em setores como Veículos; Máquinas, aparelhos mecânicos, 

reatores nucleares, caldeiras; Máquinas e equipamentos elétricos; 

materiais como Ferro e aço e obras de pedra, gesso, cimento, amianto. Os 

bens e serviços que lideraram a lista de produtos exportados pelas 

empresas portuguesas para a Polónia, em 2018, foram precisamente: 

Metalomecânica Habitat 

• Veículos e outro material de transporte; 

• Máquinas e equipamentos mecânicos; 

• Máquinas e equipamentos eletrónicos 

• Materiais – ferro e aço 

• Obras de 

pedra, gesso, 

cimento, 

amianto 

Estes são os produtos da fileira da Metalomecânica e do Habitat que 

integram as trocas comerciais entre os dois países, de forma regular. Destas 

trocas comerciais resultam as tendências de procura do próprio mercado 

externo, que devem continuar a ser uma aposta das PME’s portuguesas, já 
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que nos últimos 5 anos foram os produtos mais procurados (importados) 

em Portugal pela Polónia. No geral, os primeiros cinco grupos de produtos 

importados pela Polónia no mercado internacional são os produtos os 

Veículos e outro material de transporte; pasta de madeira ou de outro 

material fibroso celulósico; máquinas e equipamentos mecânicos; frutas 

comestíveis e nozes; cascas de citrinos ou de melões e máquinas e 

equipamentos eletrónicos. 

Contrariamente à balança comercial de bens, o saldo da balança comercial 

de serviços de Portugal com a Polónia é positivo (120 835 milhares de 

euros) e as exportações de serviços têm aumentado todos os anos, tendo 

registado um crescimento de 94,77% por cento relativamente a 2014.43 

Em 2018, Portugal exportou para a Polónia no total (bens e serviços) 977 

800 milhares de euros, e deste montante, 210 984 milhares de euros 

correspondem aos serviços e o restante à totalidade de bens.44 

Produtos de destaque 

Metalomecânica 

• Veículos 

 
43 INE – acedido em 5 de dezembro de 2019; 

• Aço e ferro 

• Ferramentas, utensílios, talheres, colheres e garfos, de metais 

comuns 

• Zinco 

• Armas e munições 

Os setores de ferro e aço, veículos e zinco são setores que devem merecer 

a atenção das organizações, instituições e associações portuguesas.  

Tendo em conta o seu desenvolvimento e taxa de crescimento anual dos 

últimos anos, estes cinco produtos devem ser tratados com prioridade e 

especial atenção, pelas Associações de Arouca e Vale de Cambra e Águeda 

e pelas empresas a si associadas, mediante a implementação de políticas e 

investimentos públicos. Ainda assim, é importante ressalvar que são 

também excelentes oportunidades de exportação para todas as PME’s 

portuguesas. 

As transações de ferro e aço de Portugal para a Polónia cresceram 92% 

desde 2014 e veículos apresentaram um crescimento de 35%. No que 

44 INE – acedido em 5 de dezembro de 2019; 
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respeita ao zinco cresceram 47%.45  Em Portugal, estes mesmos setores têm 

sido altamente valorizados e reconhecidos, pelo que se entende estarem 

reunidas as condições para um aprofundamento das relações entre 

Portugal e a Polónia, mediante um melhor conhecimento mútuo, eventuais 

parcerias institucionais com Centros de Investigação e Desenvolvimento e 

Universidades, um reforço do comércio e investimento. 

9. CONCLUSÕES 

Embora a Indústria Metalomecânica e Metalúrgica seja a que mais 

contribui para as exportações portuguesas, a fileira não está isenta de 

desafios. Os mais incidentes passam por, falta mão de obra especializada, 

uma melhor articulação com as universidades e adaptar a indústria aos 

desafios da digitalização.  

Apesar do dinamismo da fileira, a economia digital impôs novas regras a 

esta indústria que implicaram a perda de vantagens competitivas e que 

impulsionou novos concorrentes. Com isto, surgem desafios que a indústria 

terá de ultrapassar.  

 
45 ITC – acedido em 5 de dezembro de 2019; 

Ainda assim, a fileira depara-se com fatores chave de competitividade que 

não devem descorar, como, o acesso facilitado a recursos naturais, o baixo 

custo da mão de obra, as economias de escala, a diferenciação do produto 

e a Investigação e Desenvolvimento. 

No que respeita à Fileira do Habitat, apresenta dificuldades em recrutar 

recursos humanos qualificados para sustentar as suas subfileiras e dar 

continuidade ao crescimento. Contudo, é uma fileira com uma relevância 

muito grande no panorama económico nacional.  

A fileira casa assegura cada vez mais o desenvolvimento de produtos 

incorporados fortemente de inovação e design, assim como excelente 

qualidade e acabamento.  

A forte competitividade impõe às empresas valorizarem as tendências de 

moda, para que se diferenciem nos mercados interno e externo.  

A competitividade da fileira, fundamenta-se numa indústria dinâmica e 

flexível que promove o grau de fiabilidade e adaptação às exigências do 

consumidor. Do rústico ao moderno e da autenticidade e distinção pelo 

detalhe, sucedem-se petrechos personalizados que se destacam. 
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O crescimento e o sucesso desta grande fileira provém da ligação do 

conhecimento técnico-científico mediante soluções que oferecem maior 

comodidade ao cliente, preservando a funcionalidade e o design O 

consumo de matérias primas sustentáveis e ambientalmente eficientes e a 

utilização de novas fibras e vários elementos compostos, estão a potenciar 

esta indústria com vista em vantagens competitivas.  

O sucesso na conquista de novos mercados resulta da orientação 

exportadora, assente na qualidade, design, inovação, flexibilidade e 

reatividade.46 

As empresas inquiridas no inquérito online e entrevistas semiestruturadas 

apresentaram uniformemente as mesmas falhas, erros e dificuldades. 

A falha crucial no crescimento das empresas que pode ser colmatada passa 

pelas poucas horas de formação dadas pelas organizações. A formação é 

fundamental para garantir a qualificação dos recursos humanos, já que são 

os colaboradores que constituem a matéria-prima e, consequentemente, a 

mais-valia e diferencial no contexto de mercado. 

 
46 http://portugalglobal.pt/PT/sobre-nos/multimedia/fileiras/Documents/Fileiracasa.pdf - acedido em 
30 de janeiro de 2020; 

A internacionalização é, ainda, um desafio para muitas das empresas 

inquiridas, seja por produção insuficiente para cobrir os mercados interno 

e externo, ou seja, por não ter conhecimento do tipo de concorrência que 

vão encontrar no mercado externo. 

A maioria das empresas apresentam fortes fatores de atratividade para o 

mercado, nomeadamente, preço, qualidade, inovação, design ou prazos de 

entrega. 

É sugerido às organizações agarrarem esta fase de crescimento que as duas 

grandes fileiras ultrapassam neste momento. A tendência é melhorar, 

dessa forma, as empresas devem apostar em mão de obra qualificada, 

novos processos através da digitalização, continuar a apostar em economia 

circular, transformação digital, sustentabilidade e inovação aberta.  

O investimento em novos processos, novos produtos, estudos de 

mercados, planos de marketing e de desenvolvimento internacional é 

crucial para se adaptar às tendências e desafios que surgem diariamente. 

O acompanhamento de equipas qualificadas e especializadas em 

internacionalização, meios de pagamento internacional e estudos de 

http://portugalglobal.pt/PT/sobre-nos/multimedia/fileiras/Documents/Fileiracasa.pdf
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mercado, a cooperação com centros de investigação e desenvolvimento e 

universidades, também pode ser considerado um investimento importante 

que trará às empresas retornos elevados a médio e longo prazo. 
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ANEXOS 

INQUÉRITO 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA 

EMPRESA 

1. Pertence a que território? 

Águeda 

Arouca/ Vale de Cambra 

Outro: 

2. Nome da Empresa: 

 

3. Dados de Gestão do exercício referente ao ano de 2018 

(opcional): 

Volume de negócios  

Número de clientes 

Número de fornecedores 

Número de Quadros Dirigentes/Quadros Superiores 

Número total de dias de formação por ano 

Qualificação de recursos humanos (quantitativamente): 

 Igual ou Inferior ao 12ºano 

 Ensino Técnico/Profissional  

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

 

4. Classificação da Atividade Económica (CAE): 

Fileira da Metalomecânica  

CAE 24 (Indústrias metalúrgicas e base)    

CAE 25 (Fabrico de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos) 

CAE 28 (Fabrico de máquinas e equipamentos, n.e) 

CAE 29 (Fabrico de veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes 

para veículos automóveis)  

CAE 30 (Fabrico de outro equipamento de transporte)  

Fileira do Habitat 

Materiais e Construção (0729, 1623, 1629, 2030, 2223, 2331, 2332, 2351, 2361, 

2364, 2399, 2410, 2433, 2442, 2511, 4120, 4299, 4399)  

Mecânica (2562)  

Imobiliário (4110, 6810)  

Climatização (4322) 

Comércio por grosso (4672, 4673)  
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Arquitetura (7111)  

Engenharia (7112) 

Design de Interior 

Design de Exteriores 

Atividades de apoio (3832, 6420, 7022, 7120, 8299, 8559) 

 

5. Dimensão Empresarial: 

Micro (<10 colaboradores ou <2 milhões € de Volume de Negócios) 

Pequena (10 a 50 colaboradores ou <10 milhões € de Volume de Negócios) 

Média (50 a 250 colaboradores ou <50 milhões € de Volume de Negócios) 

Grande (>250 colaboradores ou >50 milhões € de Volume de Negócios) 

 

6. A sua empresa conta com um departamento de Marketing que 

apoia o processo de internacionalização: 

Sim               

Não 

Se não, porquê: 

7. A sua empresa possui um departamento de IDI que apoia o 

processo de internacionalização: 

Sim 

Não  

Se sim, quais destes aplica:  

Patentes de produto         

 Patentes de processo        

Outros:                   

Se não, porquê: 

8. A sua empresa recebeu algum apoio financeiro para realizar 

atividades de I&D: 

Sim 

Não 

Se sim, quais:  

SIFIDE 

Portugal 2020 

Outros 

9. E no que diz respeito à internacionalização, já teve algum apoio 

financeiro: 

Sim 

Não 

Se sim, quais: Garantia mútua 

            Financiamentos multilaterais 
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                         Capital de risco/SCR 

                         Portugal 2020 

                         SOFID 

                         Outros  

PARTE II – CARATERIZAÇÃO DO PROCESSO DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

1. Em que ano iniciou o seu processo de internacionalização: 

2. Quantos anos entende serem necessários para qualificar o 

processo de internacionalização:  

< 2anos 

2-5 anos 

>5 anos   

3. Qual o objetivo da sua empresa com a Internacionalização:  

Aumento cota de mercado 

Maior visibilidade 

Aumento de lucros 

Colmatar uma falha verificada no mercado a entrar 

Incrementar o respeito e credibilidade no mercado atual  

Diminuir a quantidade de excedente do produto  

Redução da dependência do mercado interno 

Outros: 

4. De que forma está / pretende estar presente no mercado 

externo: 

Exportação Direta 

Exportação Indireta 

E-commerce 

Filial (de produção, de vendas, produção local) 

Acordos / Contratos (Licenciamento, Franchising, Projeto chave na mão, 

Contrato de Gestão) 

IDE (Investimento Direto Estrangeiro – Joint Venture, Greenfield, 

Fusões/Aquisições) 

 Outros: 

5. Neste momento, qual o peso da exportação da sua empresa no 

volume de negócios total: 

<5%  

5% a 25% 

25% a 50% 
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 50% a 80% 

>80% 

6. Qual a estratégia de presença da sua empresa no mercado 

externo nos próximos 10 anos? 

<5%  

5% a 25% 

25% a 50% 

 50% a 80% 

>80% 

7. Quais as principais vantagens da internacionalização para a sua 

empresa: 

Expansão para novos mercados 

Redução da carga tributária  

Criação de uma marca global 

Acesso a novos recursos 

Crescimento da Empresa 

8. Quais são os erros/dificuldades associados ao processo de 

internacionalização da sua empresa: 

Não avaliou a sua própria capacidade de internacionalização 

Não difundiu na sua empresa a cultura da internacionalização 

Não contou com assistência especializada em contratos, aspetos fiscais, 

marketing, entre outros   

Não considerou aspetos culturais dos países para onde internacionaliza ou 

pretende fazê-lo 

Não adaptou o produto para a exigências do novo mercado  

Não selecionou o(s) parceiro(s) com que vai trabalhar 

Não efetuou pesquisa, registo e monitoramento da marca 

Não conhecia a legislação internacional 

Limitou-se a suprir os pedidos sem marcar presença no mercado 

Não dispunha/dispõe de um serviço pós-venda 

Não dispunha/dispõe de embalagem adequada  

Não controlou a atividade do concorrente 

Visou um segmento de mercado errado 

Não avaliou alternativas em relação às várias formas de comercializar, com 

base nos mercados    

Outros:  

 



 

 

P
ág

in
a8

3
 

9. Quais a principais barreiras identificadas no seu processo de 

internacionalização: 

Escassez de cultura exportadora 

Escassez de estrutura interna para a gestão do negócio internacional 

Excesso de regulamentações tanto do país exportador como do importador 

Diferenças culturais  

Localização geográfica  

Instabilidade Económica 

Proteção excessiva à indústria do país importador  

Escassez da imagem “Made in Portugal” 

Outros:  

10. Aquando da internacionalização a sua empresa necessitou de fazer 

adaptações ao seu produto: 

Sim  

Não 

Se sim, quais: 

Redução/Aumento de preço devido a diferenças no poder de compra do 

país importador 

Mudanças estruturais no produto para ir de encontro a regulamentações 

específicas 

Simplificação do produto 

Outros: 

PARTE III – AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

1. A sua empresa apresenta fortes fatores de atratividade para o 

mercado externo? 

Sim  

Se sim, quais: 

Preço 

Qualidade 

Design 

Inovação 

Outros 

2. A sua capacidade produtiva é suficientemente elástica para cobrir 

tanto o mercado interno quanto o externo? 

Sim 
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Não 

3. A sua empresa tem conhecimento do tipo de concorrência que vai 

encontrar no mercado externo? 

Sim 

Não 

Se não, porquê:  

4. A sua empresa dispõe das informações necessárias para 

promover a sua própria capacidade de internacionalização nos 

mercados externos? 

Sim 

Quais:  

Não 

5. Tendo em conta os seus produtos identifique o(s) mercado(s) que 

considera mais fácil a entrada: 

Espanha 

França 

Bélgica 

Polónia  

Luxemburgo 

Outros 
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