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s exportações portuguesas de moldes caíram cerca

de 15% em 2005. É a primeira vez que se regista uma

quebra de volume de exportações desta amplitude

(em 2003 a taxa de variação havia sido marginalmente

negativa). Por outro lado os índices ISTMA Europa de

confiança das

empresas portugue-

sas atingiram no

segundoº semestre

um mínimo histórico

e mostram a situação

mais “deprimida”

entre os países euro-

peus (ver caixa).

Estes dados sugerem

uma situação com-

plicada. Justifica-se

por isso tentar pôr

em perspectiva a

evolução verificada

na última década, e

tentar antecipar a

direcção para onde

está a correr o ano

de 2006.

Assim, neste traba-

lho, põe-se em pers-

pectiva a evolução

do comércio interna-

cional de moldes

industriais por

Portugal nos últimos

dez anos, com maior

ênfase na explora-

ção dos dados de

exportação, e usan-

do os últimos dados

estatísticos mensais

disponíveis nas bases de dados do Eurostat arrisca-se

uma avaliação adiantada sobre 2006.

Importações e exportações totais de moldes e
ferramentas especiais 
A figura 1 mostra as trajectórias das exportações e impor-

tações totais dos vários tipos de moldes nos últimos dez

anos e a figura 2 mostra as respectivas taxas de variação

anual. 

As exportações tradicionalmente são muito mais eleva-

das do que as importações – as importações representa-

ram em 2005 cerca de

68 milhões de euros,

contra 300 milhões

de exportações. 

O crescimento das

exportações tem sido

volátil na última

década, mas desde

1995 que não se veri-

ficam crescimentos

anuais acima dos

20%. Desde 2002 o

crescimento das

exportações pratica-

mente desapareceu.

O comportamento

das importações

mostra sintomas

semelhantes desde

2003.

Os dados agregam os

três tipos de produ-

tos habitualmente

considerados: ferra-

mentas para pren-

sas, cunhos e cor-

tantes e ainda os

moldes industriais.

Os moldes indus-

triais representam a

quase totalidade das

exportações (98% em

2005) e o grosso das

importações (70% em

2005). Por sua vez os moldes para injecção de plásticos

representaram 83% das exportações (dominando por-

tanto o grupo dos moldes industriais), mas apenas 53%

das importações, onde as ferramentas para prensas e

estampagem representaram 28% do total. As figuras 3 e

4 mostram a evolução da estrutura do comércio interna-
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Fig. 1: Importações e exportações de moldes e ferramentas especiais, Portugal, 1995 a 2005.

Fig. 2: Taxas anuais de variação (%) das importações e exportações de moldes e ferramentas espe-
ciais, Portugal, 1996 a 2005.
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cional de moldes por Portugal na última década. É claro

que a quebra nas exportações em 2005 se deve a uma

quebra nas exportações de moldes para injecção de

plásticos (algo de semelhante se passou com as impor-

tações).

A figura 5 mostra

como a percentagem

de comércio interna-

cional extra UE tem

evoluído. Apenas

cerca de 25% das

exportações foram

para fora da UE em

2005 (contra 40% há

10 anos), o que mos-

tra uma continuada

concentração nos

mercados (internos)

da União Europeia.

Também as importa-

ções continuam a

concentrar-se na UE:

mais de 85% das importações têm origem em países da UE.

Destinos das exportações de moldes industriais
Comparam-se nesta secção as exportações por destino,

em 2005 e em 1995, procurando contrastar as mudanças

nessa década. Note-se que a análise seguinte trata ape-

nas de moldes industriais – mas como se viu, esse grupo

representa a quase totalidade das exportações portugue-

sas de moldes e fer-

ramentas especiais

(o que é diferente

da maioria dos

outros países euro-

peus).

A figura 6 compara

o volume e a estru-

tura das exporta-

ções de moldes

industriais no início

(1995) e no fim deste

período (2005). As

exportações prati-

camente duplicaram

nestes dez anos. As

saídas de moldes

industriais que não

para injecção de plásticos quase triplicaram e passaram

de cerca de 14 para 44 milhões de euros, embora tenham

significado apenas 15% das exportações de moldes indus-

triais em 2005.

Fig. 3: Exportações de moldes e ferramentas especiais, por tipo de produto, Portugal, 1995 a 2005.

Fig. 4: Importações de moldes e ferramentas especiais, por tipo de produto, Portugal, 1995 a 2005.

Fig. 5: Peso do comércio extra UE nas exportações e importações de moldes e ferramentas espe-
ciais, Portugal, 1995 a 2005.
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A figura 7 mostra as exportações para os 25 principais

destinos em 2005, comparadas com as exportações para o

mesmo destino em 1995 (a legenda para as siglas dos paí-

ses pode ser encontrada na tabela 1). Em 1995 os EUA

eram o principal destino das

exportações de moldes indus-

triais portugueses e absorviam

21% das exportações. Mas no ano

passado representaram apenas

7%, com um volume de cerca de

20 milhões de euros (contra 31

milhões em 1995) e foi apenas o

quarto destino mais importante,

depois da França, da Alemanha

e da Espanha. 

Tão saliente como a descida da

importância do mercado ameri-

cano será o crescimento do

mercado espanhol, o terceiro

destino mais importante em

2005, quando dez anos antes

era apenas o décimo destino

mais importante. A França e

Alemanha passaram de 2º e 3º

lugar para os dois primeiros. A

tabela 1 mostra o

detalhe dos números

para os 25 países

mais importantes em

2005.

Valerá a pena inquirir

sobre duas questões

adicionais: quais os

mercados onde se

perderam e ganha-

ram volumes de

exportação? e quais

os destinos em que a

componente de mol-

des para materiais

não plásticos (me-

tais, vidro,...) são

mais importantes?

Nestes últimos dez

anos Portugal perdeu

cerca de 27 milhões

de euros de exporta-

ções anuais para 37 de 101 países de destino, dos quais os

EUA foi o que verificou a maior quebra, que por si só

representa 42% da perda total. Outros destinos com per-

das por ordem de importância foram o Brasil, Israel,

Holanda, Venezuela e Marrocos. As perdas neste conjun-

to de seis países representam 90% das perdas totais. 

Em sentido oposto, Portugal aumentou na década as

exportações em 171 milhões de euros anuais para 64 des-

tinos diferentes. Os maiores aumentos foram para

França, Espanha e Alemanha, que

absorveram 62% do aumento total.

Seguiram-se a Polónia, México,

Reino Unido, Turquia, Suécia,

Suiça e China. Estes 10 destinos

significaram 84% dos aumentos.

A tabela 2 lista os 10 destinos mais

importantes para moldes indus-

triais que não para injecção de

plásticos, que por coincidência

são também os destinos com mais

de um milhão de euros de exporta-

ções de moldes daquele tipo (em

2005). Espanha, Alemanha,

Holanda e França são os quatro

principais destinos. Polónia e

Republica Checa aparecem no top

10 desta lista, não fazendo no

entanto parte do top 10 da lista

ordenada pelo valor total das

exportações de moldes e ferra-

mentas especiais. No

caso da Polónia

estes tipos de mol-

des representam

uma parcela anormal

das exportações

totais: quase 40%.

Mas no caso da

República Checa a

sua importância é

ainda maior: mais de

80% das exportações

portuguesas são

deste tipo. Uma

exploração mais

detalhada dos dados

mostra tratarem-se

em ambos os casos

de exportações de

moldes para fundi-

ção injectada.

As exportações de

moldes para fundi-

ção injectada de metais tiveram em 2005 um valor de

cerca de 22 milhões de euros (contra 7,6 em 1995). A tabe-

la 3 sumaria os dados dos principais destinos em 2005. A

Alemanha, Espanha e França são uma vez mais os três

principais destinos e recebem cerca de metade do valor

Fig. 6: Estrutura das exportações de moldes industriais, Portugal,
1995 e 2005. (8480: moldes industriais. Subcódigos:  30: modelos,
41: moldes para injecção de metais, 49: moldes para metais (não
injecção), 50: moldes para vidro, 60: moldes para outros não
metálicos, 71: moldes para injecção plásticos, 79: outros moldes
para plásticos).

Fig. 7: Exportações de moldes industriais por país: principais destinos em 2005, valores de 2005 e
1995. Ver significado das siglas na tabela 1.
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de moldes deste tipo

exportados. Seguem-

se a Polónia, a

Bélgica e a República

Checa. 

Em 1995 os EUA eram

o destino de 38% dos

moldes exportados

para fundição injec-

tada, mas agora

representam apenas

4%. Por seu lado um

quarto das exporta-

ções totais para

Israel são agora de

moldes deste tipo. 

Análise trimes-
tral: e depois da
queda em 2005?
As análises anterio-

res baseiam-se nos

dados anuais. Com

base nos valores

mensais da base de

dados Eurostat é

possível estabelecer

a evolução trimestral

das exportações de

moldes industriais. A

figura 8 mostra as

exportações trimes-

trais intra e extra UE

e confirma que o

crescimento das

exportações nestes

últimos dez anos se

fez no mercado inter-

no da UE.

Nos primeiro e

segundo trimestres

de 2005 é bem visível

a queda das exporta-

ções, quer na compo-

nente intra UE como

na componente extra

UE: dois trimestres

consecutivos abaixo

do que seria de espe-

rar. Nestes dois tri-

mestres as exporta-

ções intra EU e extra

EU mostram os valo-

res mais baixos

desde 2000. 

Por sua vez os dois

trimestres seguintes

de 2005 estiveram em

linha com os anos

anteriores. Parece

que a quebra de

volume do primeiro

semestre de 2005 não

teve portanto conti-

nuidade no segundo

semestre, nas duas

componentes consi-

deradas.

Os valores já conhe-

cidos de 2006 indi-

cam um bom primei-

ro trimestre – na

realidade foi o

melhor primeiro tri-

mestre de sempre

das exportações por-

tuguesas, resultado

de uma boa perfor-

mance dos dois com-

ponentes. 

Os dados disponíveis

para o segundo tri-

mestre são ainda

incompletos: à data

de escrita são

conhecidos ambos

os valores de Abril

(intra e extra UE) e

as saídas extra UE

em Maio – ou seja

cerca de metade dos

dados do trimestre.

Considerando os his-

tóricos mensais

desde 1985, estes

valores correspon-

deram em média a

41.5% das exporta-

ções do primeiro

semestre, com valo-

res a variarem entre

37% e 47%. Nos últi-

mos três anos foi

Fig. 8: Exportações trimestrais de moldes industriais, intra UE e extra UE, Portugal, 1995 a 2005.

Fig. 9: Exportações no primeiro semestre (primeiro e segundo trimestre), moldes industriais,
Portugal, 1995 a 2006. Inclui projecção mínima, média e máxima para o primeiro semestre de 2006
baseado nos valores reais do primeiro trimestre e os valores conhecidos a meio do segundo trimes-
tre (ver texto). 

Fig. 10: Taxa de variação das exportações de moldes industriais, por trimestre, intra UE e extra UE,
Portugal, 1995 a 2005.
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40% (2005), 45% (2004) e 39%

(2003). Se nada de muito

anormal aconteceu nas

exportações extra UE de

Junho e intra UE de Maio e

Junho, estima-se que as

exportações totais do

segundo semestre tenham

sido de cerca de 69 milhões

de euros, que compara favo-

ravelmente com cerca de 55

milhões no mesmo semestre

do ano anterior (2005) e

estará ao nível dos 70

milhões em 2004 (e 73

milhões em 2003).

Considerando os valores

limites referidos, pode-se

mesmo estabelecer uma

faixa entre 60 e 78 milhões

como limites históricos para

a previsão do segundo tri-

mestre de 2006, o que cor-

responderá a exportações

semestrais entre 135 e 153

milhões de euros, valores ao nível dos

máximos históricos de 2001 a 2004 (ver

figura 9). Logo parece razoável concluir

que a indústria estará pelo menos a

recuperar do “trambolhão” nos dois pri-

meiros trimestres de 2005.

Será arriscado extrapolar daqui para

uma previsão do ano completo. As

exportações do primeiro semestre

representaram entre 45.2% (em 2005) e

54.4% (em 1999) dos valores anuais.

Excluindo os valores extremos, a média

foi de 48.8%. Logo será de

antecipar valores na casa

dos 295 milhões de euros,

um valor que estaria ao

nível do anterior máximo

anual histórico (em 2004). 

Há que encarar com prudên-

cia estimativas deste tipo.

Na realidade se considerar-

mos os limites da projecção

para o primeiro semestre e

os limites da variação histó-

rica do seu peso no valor

anual final, encontramos

uma faixa entre 250 e 340

milhões de euros. Ou seja,

dificilmente 2006 será pior

do que 2005 e muito prova-

velmente recuperará os

volumes de exportações

perdidos em 2005. Se o

segundo semestre mantiver

o “elan” que o primeiro

semestre parece manifes-

tar, então poderá mesmo

acontecer que as exporta-

ções de 2006 estabeleçam

um novo máximo anual.

Os dados mensais e trimes-

trais mostram uma manifes-

ta sazonalidade (figura 10,

para os valores trimestrais),

cuja análise pode permitir

afinar melhor os mecanis-

mos de projecção antecipa-

da das exportações. Essa

sazonalidade é diferente

nas componentes intra UE e

extra UE. A sua análise

poderá vir a ser incluída em futuros tra-

balhos e permitir melhorar o modelo

previsional.

Volumes de negócios e exportações não

são sinónimos de resultados. Se os

volumes das exportações parecerem

estar a recuperar, já a agressividade das

condições de negócio nos mercados

internacionais parece continuar a

aumentar. Os inquéritos de opinião

ISTMA Europa/Cefamol junto das

empresas portuguesas de moldes mos-

tra que no final do segundo semestre de

2005 as empresas espera-

vam ainda um agravamento

das condições de negócio

para 2006, em especial no

nível de preços e (cerca de

70% antecipava um agrava-

mento e ninguém esperava

uma melhoria) e de lucros

(cerca de 45% esperava um

agravamento, mas 5% anteci-

pava uma melhoria). Mas só

cerca de 20% antecipava

uma redução no volume de

expedições.

Tabela 1: Principais destinos das exportações de moldes industriais, Portugal, 2005 e 1995.

Tabela 2: Principais destinos das exportações
de moldes industriais excluindo os moldes para
injecção de plásticos, Portugal, 2005 e 1995.

Tabela 3: Principais destinos das exportações de moldes industriais para fundi-
ção injecção de metais, Portugal, 2005 e 1995.
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O segundo semestre de 2005
mereceu das empresas que
participaram no inquérito
semestral de conjuntura
promovido pela Cefamol a
pior avaliação desde que o
inquérito é promovido (figu-
ra A). Nenhuma empresa
considerou o semestre
como bom e quase 3/4
deram a pior avaliação pos-
sível ao semestre. O índice
ISTMA Europa das condi-
ções de negócio em
Portugal caiu por isso de 15%
para 6%, um valor muito
baixo e que é mesmo o mais
baixo de sempre (figura C).
Em comparação, o índice
para os fabricantes de mol-
des europeus caiu de 30
para 24% no mesmo período. 

Mas as opiniões do inquéri-
to na Alemanha mostram
que o índice global da indús-
tria de moldes e ferramen-
tas especiais tornou a subir
(de 20% para 31%, ficando
mesmo acima do índice
geral europeu) (figura B). A
melhoria fez-se sentir quer
nos fabricantes de moldes
como de ferramentas espe-
ciais, mas foi mais forte nes-
tes últimos (figura D). 

Considerando apenas os
fabricantes de moldes, a
estrutura da avaliação das
condições de negócio no
segundo semestre de 2005
mostra continuidade na
melhoria da avaliação,
diminuindo claramente a
proporção de más avalia-
ções e aumentando as boas
avaliações.

Estes dados são compatíveis
com outros inquéritos da
conjuntura industrial alemã. 

É razoável esperar um efei-
to de transporte dos impac-

tos negativos das condições
de negócio sobre a opinião
manifestada pelas empre-
sas. No caso português os
dados estatísticos sugerem
que o “desastre” esteve mais
no primeiro do que no
segundo semestre de 2005,
mas parece razoável esperar
que o impacto dessa percep-
ção se tenha naturalmente
feito sentir especialmente
no segundo semestre, e por
isso não parece haver con-
tradição entre ambas as fon-
tes de informação.

Os resultados dos inquéritos
semestrais de conjuntura da
industria nos diversos paí-
ses, incluindo a consolida-
ção europeia e os índices
ISTMA Europa de conjuntura
estão disponíveis para as
empresas associadas na
zona reservada a membros
do site da ISTMA
(www.istma.org). Recorda-
se que os associados da
Cefamol podem ter acesso a
toda a informação aí incluí-
da, mas precisam de activar
o seu registo no site.

Para mais informações
sobre estes inquéritos e sua
análise, ver Beira, E., “Como
vai a indústria portuguesa
de moldes? Uma análise
exploratória dos inquéri-
tos ISTMA Europa/Cefamol
sobre as condições de
negócio”, O Molde, n.o 14
(Março 2006), pg. 14. 

Uma primeira apresentação
dos resultados do segundo
semestre de 2005 foi apre-
sentado no último Encontro
da Indústria de Moldes, pro-
movido pela Cefamol (Curia,
13 de Maio de 2006).

_____________________
* Universidade do Minho e ISTMA

A percepção das condições de negócio: 2005, segundo semestre

Fig. A: Evolução das opiniões semestrais sobre as condições globais de negó-
cio, Portugal, 20º semestre 2005, apenas empresas fabricantes de moldes
(inquéritos de conjuntura ISTMA Europa/Cefamol).

Fig. B: Evolução das opiniões semestrais sobre as condições globais de negó-
cio, Alemanha, 20º semestre 2005, apenas empresas fabricantes de moldes
(inquéritos de conjuntura ISTMA Europa/Cefamol).

Fig. C : Evolução do índice ISTMA Europa de condições de negócio, só fabri-
cantes de moldes: Portugal e Europa.

Fig. D: Evolução do índice ISTMA Europa de condições de negócio, fabrican-
tes de moldes e fabricantes de ferramentas especiais (“diemakers”),
Alemanha.


