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Nota prévia 

No número anterior desta revista foi publicada uma primeira versão deste artigo. 

Infelizmente saiu com problemas de paginação e as últimas figuras foram omitidas. Do 

facto apresentamos as nossas desculpas. Reproduz-se por isso agora o mesmo artigo, mas 

aproveitando para fazer uma actualização de dados estatísticos (2006 completo e primeiro 

trimestre de 2007 e adaptações decorrentes. 

O artigo então publicado procurava na primeira parte estimar as exportações de moldes 

portugueses em 2006 a partir de dados incompletos do ano publicados até à altura pelo 

Eurostat. A realidade completa do ano, entretanto já conhecida, veio confirmar a estimativa 

proposta: as exportações totais foram cerca de 332 milhões de euros, contra uma previsão de 

330 milhões de euros: 99.4 (previsão: 98.1) de exportações intra comunitárias e 232.5 

(previsão: 231.8) de exportações extra comunitárias (ver figura 9). Um crescimento de 34% 

no mercado intra EU e de 6% no mercado extra EU, contra quebras de 18% e 10% no ano 

anterior. Globalmente as exportações cresceram 13% em 2006, depois de uma queda de 12% 

em 2005. 

Entretanto são também já conhecidos os dados do primeiro semestre de 2007, que terá sido 

o pior trimestre dos últimos anos, mesmo marginalmente abaixo do primeiro trimestre de 

2005.  

As várias figuras do artigo foram para esta versão actualizadas com os dados completos de 

2006 (salvo as três primeiras figuras, por não ser muito relevante), quer os dados relativos 

ás exportações portuguesas, como os dados relativos ás exportações intra e extra EU, e 

respectivos preços médios. As figuras relativas ás exportações trimestrais de Portugal 

foram já actualizadas com os dados do primeiro trimestre de 2007. 

 

Estrutura e tendências das exportações 

Em trabalho anterior (1) analisaram-se as exportações portuguesas de moldes e 

ferramentas especiais nos últimos dez anos e mostrou-se que as exportações de moldes 

industriais representavam a quase totalidade (98%) das exportações de moldes e 



 
 
                                                                                                          Escola de Engenharia Universidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

»«wp 76b (2007) 

 4

ferramentas especiais por Portugal: apenas 2% das exportações eram tools (moldes e 

ferramentas para prensas e estampagem, vulgo cunhos e cortantes) e dies (ferramentas 

para extrusão e corte). Sob a designação de moldes industriais incluem-se os moldes para 

materiais plásticos, moldes para metais, moldes para vidros e ainda moldes para outros 

materiais (cerâmica, ...) e estruturas para moldes. Os moldes para injecção de plásticos 

representam a grande fatia do total das exportações portuguesas de moldes e ferramentas 

especiais: 83%.  

Portugal representa uma situação anómala no mundo das ferramentas e moldes, da da a 

ausência de procura interna significativo para a sua produção. O Canadá constitui o único 

caso próximo, altamente dependente das exportações (para os Estados Unidos da América). 

O perfil das suas exportações reflecte a especialização portuguesa em moldes para injecção 

de plástico. A figura 1 mostra as exportações totais de moldes e ferramentas especiais (all 

tooling) de Portugal, Alemanha e União Europeia (EU25) em 2005, e a figura 2 as 

respectivas estruturas. Os moldes industriais representam a quase totalidade das 

exportações portuguesas, como já referido – mas pouco mais de 70% na EU25 e menos de 

2/3 das exportações alemãs. Por sua vez os moldes para injecção de materiais plásticos, que 

dominam as exportações portuguesas (83%), contribuem com menos de metade para as 

exportações alemãs ou da EU25 (42% e 41%, respectivamente). A contribuição dos moldes 

para injecção de plásticos para o total das exportações tem-se mantido estável nos últimos 

anos (figura 3), apesar de uma tendência ligeira para a redução do seu peso nas exportações 

totais alemãs. O sector em Portugal é por isso mais uniforme e especializado do que na 

média europeia (e mundial), mas também mais vulnerável ás evoluções especificas do 

mercado da injecção de plásticos. 

Começa-se por analisar os dados para as exportações em 2006. Foi um ano de recuperação, 

em especial no mercado extra UE. 

Explora-se depois a evolução dos preços das exportações portugueses de moldes industriais, 

assim como da totalidade da UE e encontra-se uma clara tendência decrescente dos preços 

das exportações portuguesas de moldes industriais para o mercado intra UE, aliás coerente 
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com a tendência depressiva dos preços de moldes para injecção de plásticos no mercado 

intra UE.  

A análise de preços sugere uma crescente agressividade do mercado intra UE. A situação 

relativa de preços intra UE / extra UE estará novamente a alterar-se, invertendo as 

posições relativas de há dez anos atrás, e as empresas portuguesas parecem estar a reagir a 

essas alterações do mercado, refocalizando esforço nos mercados extra UE e defendendo a 

posição no mercado intra UE (2).  

O aumento de volume das exportações em 2006 será tanto mais relevante quanto surge 

num contexto de quebra de preços nos seus principais mercados (intra UE), e com os custos 

dos factores (aços, em especial) a subir. Ambos pressionam a conta de resultados e as 

margens de exploração estará a diminuir. Mas a performance da indústria portuguesa 

reflectirá também melhorias de produtividade numa conjuntura de mercados muito 

agressiva. 

 

 

2006: uma clara recuperação, mas será sustentável? 

 

O que nos dizem os dados mensais das exportações em 2006? 

As figuras 4 e 5 mostram a evolução dos dados mensais (acumulados na figura 4, isolados 

nas componentes intra e extra na figura 5). O nível médio das exportações mensais intra 

EU em 2006 é superior e mais estável do que em 2005 – mas mostra uma queda em 

Outubro de 2006. Por sua vez as exportações extra EU25 mostram uma evolução mensal 

claramente superior á de 2005 – mas também sinais de queda em Outubro de 2006. Em 

ambos os casos há alguma recuperação nos dois meses seguintes. 

As figuras 6 e 7 ajudam a por os dados em perspectiva trimestral. Qualquer um dos três 

primeiros trimestres de 2006 mostra valores superiores a qualquer dos trimestres de 2005 – 

mas mostram também uma tendência continuadamente decrescente, que o ultimo trimestre 

parece confirmar. A boa performance do ano de 2006 deve-se especialmente a uma muito 
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boa performance no primeiro trimestre, e de um modo geral no primeiro semestre – ao 

inverso de 2005. Mas a performance do segundo semestre foi semelhante à do ano anterior.  

As figuras 8 e 10 mostram a evolução dos últimos trás anos, pela estrutura intra / extra UE 

e por trimestres, respectivamente. Na figura 9 comparam-se os valores com as estimativas 

(intervalos e valor provável) feitas em artigo anterior para o ano completo de 2006. 

O primeiro trimestre de 2007 veio confirmar a tendência decrescente e foi o quarto 

trimestre sucessivo com as exportações a cair. As exportações intra EU mantiveram-se ao 

nível do trimestre anterior, mas as exportações extra EU tiveram uma pior performance. Os 

trimestres seguintes mostrarão se se trata de um episódio passageiro ou se as exportações 

estão a voltar para os níveis de 2005, o pior ano histórico. 

 

 

Evolução dos preços médios das exportações: Portugal e a UE 

 

A figura 11 mostra a evolução dos preços médios anuais das componentes intra e extra UE 

das exportações portuguesas de moldes e ferramentas especiais nos últimos dez anos. Os 

preços médios anuais das exportações foram estimados a partir dos dados em peso e em 

valor reportados pelo Eurostat para os fluxos das exportações. Para casos individuais é bem 

conhecido que preços (euros por kg) não são um indicador credível para orçamentação, dada 

a variedade de tipologias e complexidade que diferentes moldes podem apresentar, 

independentemente do peso do molde. Mas ao nível macro é um indicador agregado credível 

da evolução dos preços, na ausência de alterações estruturais. A estabilidade que a figura 3 

mostra reforça o argumento (2). 

A evolução dos preços mostra uma convergência entre os níveis intra e extra EU ao longo da 

última década e mesmo uma provável alteração do padrão anterior. Os preços para os 

mercados intra EU eram bem mais atractivos do que os preços extra EU na segunda 

metade da década de 90, mas nos últimos cinco anos a convergência de preços é bem 

patente. Em 2005 dá-se mesmo uma substancial quebra nos preços médios de exportação de 

ambas as componentes (29% nas exportações extra UE e 20% nas exportações intra UE), 
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uma quebra sem paralelo na história da indústria portuguesa (ver figura 12 para os últimos 

dez anos). 

 Os dados de 2006  mostram um comportamento distinto dos preços das exportações intra e 

extra UE, sugerindo uma recuperação media de preços nas exportações extra UE (+14%), 

mas um novo agravamento (-5%) nos preços intra comunitários.  

A organização dos dados na forma de índices de preços referidos á base 100 em 1995 facilita 

a análise das tendências (figura 13). Os preços extra UE estarão agora ao nível de há dez 

anos, estando a perder ganhos intermédios.  

Mas o que se está a passar com os preços intra UE merece uma pausa para reflexão: desde 

2000 que os preços estão a descer continuadamente. Nos últimos seis anos os preços médios 

anuais desceram quase 30% (!!), e não é um fenómeno exclusivo de 2005 (apesar de aí ter 

sido mais acentuado).  

Este efeito não é um fenómeno português. Antes pelo contrário, manifesta-se claramente ao 

nível agregado das exportações totais da UE. A figura 14 mostra os índices dos preços das 

exportações intra e extra EU25 na última década, cujas tendências são semelhantes ás da 

figura 13 (caso português), embora não tão acentuado: uma clara tendência de quebra do 

índice dos preços intra UE desde 2001. Desde 2001 até final de 2006 os preços intra UE 

terão caído mais de 25%. 

Uma exploração da evolução dos preços intra e extra UE por tipo de molde industrial 

mostra que a tendência bem definida nos últimos anos para a caída de preços é exclusivo 

dos moldes para injecção de plásticos nos fluxos intra UE. As figuras 15 e 16 mostram os 

preços por tipo de molde industrial nos fluxos intra e extra UE. Como seria de esperar os 

níveis médios de preços (euros por kg) variam substancialmente entre os vários tipos de 

moldes, sendo claramente mais altos nos moldes para injecção de plásticos. Mas uma 

tendência de quebra sistemática de preços não aparece bem definida para as exportações 

intra UE dos outros tipos de moldes industriais. E a tendência dos preços dos moldes para 

injecção de plásticos nas exportações extra UE não é clara – pelo menos não é claramente 

de baixa continuada. 
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A queda dos preços das exportações intra UE configuram um mercado interno comunitário 

muito mais competitivo e agressivo, em especial depois de 2000/01. Porquê? Talvez se 

possam adiantar algumas pistas (hipóteses): 

- algum abrandamento do crescimento do volume da procura (5) 

- uma crescente comoditização de alguns tipos de moldes (em especial moldes para injecção 

de plásticos), o que tipicamente conduz a uniformização por baixo dos preços 

- influencia da oferta adicional de mercados emergentes, em especial da Europa de Leste,  

- e ainda influencia da oferta chinesa. 

Não iremos aqui fazer uma exploração sistemática da questão. A ultima hipóteses será a 

mais popular, mas encontra uma dificuldade interpretativa de muito peso: se essa for uma 

das causas determinantes da queda dos preços no mercado intra UE, então os preços das 

exportações extra UE de moldes para injecção deveriam exibir a mesma tendência, 

porventura de forma ainda mais acentuada, dado o efeito depressivo sobre os preços pelas 

exportações pelos países exportadores “low cost” será ainda mais forte fora da UE. Ora, 

como se viu, essa tendência não é clara nas exportações extra UE. Acresce que entre 2003 e 

2005 as importações intra UE de moldes industriais pela UE caíram mais de um milhão de 

euros, enquanto que as importações extra cresceram apenas 300 milhões de euros, dos 

quais o aumento de fornecimentos a partir da China foi de cerca de 100 milhões de euros. 
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Notas: 

 

(1) Beira, E., “Comercio externo de moldes: Portugal, os últimos dez anos”, O Molde, 

Setembro 2006, pg. 35-40 

 

(2) Portugal é o quinto maior fornecedor global de moldes industriais para a UE, com 

mais de 5% de quota de mercado em 2005 (a seguir a Alemanha, Itália, Suiça, 

França, e antes de qualquer país asiático, como a China ou o Japão). 

Para uma análise mais detalhada do comercio internacional de moldes industriais 

na UE, ver Menezes, J. and E. Beira, “Tooling and engineering: the European 

perspective”, 5th International Colloquium “Tool and die making for the future”, 

WZL, University of Aachen, Alemanha, 26 September 2006. 

 

(3)  Como se sabe, os níveis de preços são diferentes por tipo de produto e por mercado 

de destino. Uma análise mais granular a esses níveis pode ser feita, mas não é aqui 

adiantada.  

A análise de preços de moldes industriais na UE foi anteriormente apresentada em 

Beira, E., “The global tooling industry: changes and trends”, ISTMA Europe 

seminar, Euromould 2006, Frankfurt, 1st December 2006.  

(4)  A tendência actual da procura total interna na UE não é fácil de avaliar com os 

dados disponíveis, mas as importações de origem intra e extra UE nos últimos anos 

não sugerem uma redução quebra sistemática da procura. Medidas em volume (não 

em valor) as importações de origem extra UE não caíram. O volume das 

importações intra UE caíram 17% em 2005, mas depois de um inesperado aumento 

de quase 50% do volume em 2004. A procura total estará a abrandar, mas 

dificilmente a diminuir, em volume (mil toneladas).  

(5)  A China foi a origem de 4.4% do valor das importações da UE25 em 2005 e 

representou o segundo maior fornecedor extra comunitário. A Suiça, com mais de 
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10% das importações totais da UE25, foi o principal fornecedor fora da UE. O Japão 

foi o terceiro maior fornecedor com 3.8% do total das importações da UE. A China 

contribuiu em 2005 com cerca de metade das importações da UE de moldes 

industriais a partir da Ásia – mas contribuía apenas em cerca de 20% dos 

fornecimentos asiáticos para a UE no inicio desta década.  

Para uma análise mais detalhada do comercio internacional da China, ver Beira, E., 

“China: industria de moldes”, Cefamol, Abril de 2006.   
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Figura 1 

Exportações de moldes e ferramentas especiais de Portugal, Alemanha e UE25, 

2005, em valor, por tipo de produto. 

Dies: ferramentas para corte e extrusão 

Tools: ferramentas para prensas e estampagem 

Oth inf m: outros moldes industriais, que não para materiais plásticos 

Oth pl m: outros moldes para plásticos, que não por injecção 

Inj m: moldes para injecção de plásticos 

 

Unidades: milhões euros 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 
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Figura 2 

Exportações de moldes e ferramentas especiais de Portugal, Alemanha e UE25, 

2005, em percentagem, por tipo de produto. 

Dies: ferramentas para corte e extrusão 

Tools: ferramentas para prensas e estampagem 

Oth inf m: outros moldes industriais, que não para materiais plásticos 

Oth pl m: outros moldes para plásticos, que não por injecção 

Inj m: moldes para injecção de plásticos 

 

Unidades: % 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 
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Figura 3 

Contribuição dos moldes para injecção de plástico nas exportações totais de 

moldes e ferramentas especiais de Portugal, Alemanha e União Europeia 

(EU25), 2000 a 2005 

 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 
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Figura 4 

Exportações portuguesas de moldes industriais, Janeiro 2004 a Dezembro 2006, 

nas componentes intra e extra EU25. 

 

Unidades: milhões euros 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 
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Figura 5 

Componentes mensais intra e extra EU25 das exportações portuguesas de 

moldes industriais, Janeiro de 2004 a Dezembro de 2006 

 

Unidades: milhões euros 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 
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Figura 6 

Exportações portuguesas de moldes industriais, por trimestre, 2004-06 

 

Valores: milhões de euros 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 
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Figura 7 

Compnentes intra e extra UE das exportações portuguesas de moldes 

industriais, por trimestre, 2004-06 

Assinados em elipse os dados relativos ao ano de 2005. 

 

Valores: milhões de euros 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 
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Figura 8 

Exportações portuguesas de moldes industriais, valores acumulados até final de 

Dezembro, 2004 a 2006 

 

Unidades: milhões de euros 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 
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Figura 9 

das exportações portuguesas de moldes e ferramentas especiais em 2006, versus 

valores totais de 2004 e 2005 e estimativas anteriores (mais provável, mínima e 

máxima) 

d% representa a variação da o valor real das exportações relativamente ao ano 

anterior. 

 

Unidades: milhões de euros e % 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 

 

 2004 2005  2006 2006 2006  22006 d% d% 

  real real   minima provavel maxima   rreal 2005 22006 

extra 90.0 74.0  95.8 98.1 102.1  999.4 -18% 334% 

intra 245.2 219.7   226.0 231.8 238.0   2232.5 -10% 6% 

total 335.2 293.7  321.8 329.9 340.1  3331.9 -12% 13% 
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Figura 10 

Exportações portuguesas de moldes industriais, por trimestre, 2004 a 2006.  

Ultimo trimestre de 2006 com estimativas mínima e máxima. 

 

Unidades: milhões de euros 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 
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Figura 11 

Preços médios anuais das exportações portuguesas de moldes industriais, 1995 

a 2006 

Dados de 2006 até final de Dezembro. 

 

Unidades: euros por kg 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                          Escola de Engenharia Universidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

»«wp 76b (2007) 

 22

 

Figura 12 

Variação anual dos preços médios das exportações portuguesas de moldes 

industriais, 1995 a 2006 

Dados de 2006 até final de Dezembro. 

 

Unidades: %  

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 
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Figura 13 

Índice dos preços médios anuais das exportações portuguesas de moldes 

industriais, 1995 a 2006 (1995=100) 

Dados de 2006 até final de Dezembro. 

 

Unidades: euros por kg 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 
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Figura 14 

Índice dos preços médios anuais das exportações comunitárias de moldes para 

injecção de plasticos, 1995 a 2006 (1995=100) 

 

Unidades: euros por kg 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 
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Figura 15 

Preços médios anuais das exportações intra comunitárias de moldes industriais, 

1995 a 2006 (1995=100), por tipo de molde 

 

Unidades: euros por kg 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 
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Figura 16 

Preços médios anuais das exportações extra comunitárias de moldes 

industriais, 1995 a 2006 (1995=100), por tipo de molde 

 

Unidades: euros por kg 

Fonte: elaborado com base em dados Eurostat 

 

 

 

 

 


