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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  

 

INE Instituto Nacional de Estatística 

ITC  International Trade Centre 

MOD Mão de obra direta 

PIB Produto Interno Bruto 

OEC The Observatory of Economic Complexity 

TCMA Taxa de Crescimento Média Anual 

VAB Valor Acrescentado Bruto 

  



 

 

P
ág

in
a5

 

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 

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

 

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

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: 

http://www.ine.pt/
https://www.pordata.pt/Glossario%20/
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numerário e depósitos, títulos a curto prazo, obrigações, outros créditos a 

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 
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bens ou serviços foi aplicado na aquisição de máquinas e de outros 

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

Espanha, oficialmente designada como Reino de Espanha, pertence ao 14º 

lugar do ranking dos países com maior influência e impacto económico. Por 

ser vizinho de territórios portugueses, verifica-se um conjunto de parcerias 

e cooperações políticas e económicas. No quadro abaixo, encontra-se uma 

súmula dos principais indicadores macroeconómicos de França para o ano 

de 2017 e 2018. 

Tabela 1 - Principais Indicadores Macroeconómicos de Espanha; 

Segundo o International Trade Centre (ITC), os cinco principais mercados 

fornecedores de Espanha, em 2018, foram a Alemanha, a China, a Itália, 

França e Reino Unido e os cinco principais mercados clientes de Espanha 

foram a França, Alemanha, Itália, Portugal, Reino e Unido e Estados Unidos 

da América.  

De uma forma geral o índice relativo aos investimentos para o mercado 

externo denotou-se de uma forma constante sem grandes oscilações, 

contudo a dívida pública destaca-se devido ao acréscimo gradual do 

endividamento externo.  

Relativamente à fileira da metalomecânica e do habitat são títulos de 

exemplo que são vistos como potenciais oportunidades de exportação 

devido à elevada incidência nomeadamente ao nível de número de 

empresas existente, e como tal, constam nas matrizes de oportunidades 

desenvolvidas neste Caderno de Mercado. 

O Caderno de Mercado de Espanha está dividido em nove grandes 

capítulos: a Introdução; o Perfil Socioeconómico; a Atividade Económica; 

os Procedimentos de compra e venda internacional; o Regime de 

Investimento Direto Estrangeiro, a Oportunidade de Exportação para o 

País; a Fileira da Metalomecânica, a Fileira do Habitat e por fim, as 

Conclusões. 

Anos 2017 2018 

População 46 593 236 46 796 540 

PIB 1 161 878 1 202 193 

PIB per capita 24 969 25 727 

Balança corrente 1,9 0,9 
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A Introdução destina-se a introduzir e orientar à leitura contendo os 

principais objetivos, a metodologia utilizada e a estrutura definida no 

Caderno de Mercado de Espanha. 

O segundo capítulo, Perfil Socioeconómico, destina-se à caracterização dos 

principais indicadores macroeconómicos tais como a População Produto 

Interno Bruto (PIB), Taxa de Crescimento Média Anual, Produto Interno 

Bruto per capita, Densidade Populacional entre outros. O primordial 

objetivo é analisar a performance económica deste país de forma a obter 

conclusões fidedignas na tomada de decisões.   

O terceiro capítulo, a Atividade Económica, reporta a caracterização 

detalhada da Exportação, da Importação e da Balança Comercial referente 

ao mercado espanhol com o primordial objetivo de compreender a atuação 

deste mesmo país no mercado externo.  

O quarto capítulo, Procedimentos de compra e venda internacional, 

aborda-se a importância da correta utilização dos Incoterms e da 

Declaração Intrastat no âmbito do Comércio Internacional.  

O quinto capítulo, Regime de Investimento Direto Estrangeiro, elege-se os 

principais pontos fortes e pontos fracos no investimento em Espanha, bem 

como a distinção das principais medidas governamentais e os 

procedimentos relativos ao investimento direto estrangeiro.  

Segue-se o capítulo denominado a Oportunidade de Exportação para o 

País que engloba, sob forma de esquema, as principais vantagens e 

oportunidades para as empresas estabelecerem negócios no mercado 

espanhol. Por fim, os capítulos a Fileira da Metalomecânica e a Fileira do 

Habitat correspondem à caracterização 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 Espanha.  

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 Espanha. 

Nota: No decorrer deste Caderno de Mercado serão utilizados os termos 

exportação e importação por serem os mais correntes, contudo 

tecnicamente são denominados por trocas comerciais, a compra e vendas 

de bens e serviços intracomunitárias.
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Prioridade do Projeto

Disponibilizar informação económica e 
empresarial que permita orientar e 
suportar as PME's do Norte e Centro de 
Portugal na decisão de 
internacionalização em relação aos 
mercados: França, Espanha, Polónia, 
Bélgica e Luxemburgo;

Compreender o potencial de mercado 
para dois setores, nomeadamente, 
Metalomecânica e Habitat.

Objetivos do projeto

Reforçar a internacionalização das PME da 
cadeia de valor da Metalomecânica e do 
Habitat, criando novos canais de 
exportação para países com elevado 
potencial, capacitando as empresas para 
se apresentarem nestes mercados com 
bens cm maior incorporação técnologica, 
diferenciados e customizados.

1.1. OBJETIVOS 

O presente guia de orientação de acesso ao mercado – Estudo de Mercado e Guia de acesso ao mercado de Espanha – provém do desafio lançado pelas AEA 

e AECA, Associação Empresarial de Águeda e Associação Empresarial de Cambra e Arouca, respetivamente. Este desafio insere-se no âmbito do projeto Master 

Export sob o conceito potenciador da exportação e internacionalização das PME’s do Norte e Centro de Portugal. 
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DESK 
RESEARCH

TRATAMENTO 
DAS 

PRINCIPAIS 
FONTES

1.2.  METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 - Metodologia Caderno de Mercado de Espanha; 

  

A metodologia consistiu no tratamento 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 

do estudo. 

 

 

A metodologia consistiu no tratamento 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 

do estudo. 

 

 

A metodologia consistiu no tratamento 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 

do estudo. 

 

 

A metodologia consistiu no tratamento 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 
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1.3.  ESTRUTURA 

No cumprimento dos objetivos mencionados anteriormente, o presente Estudo de Mercado e Guia de acesso ao mercado de Espanha encontra-se organizado 

com os seguintes conteúdos 

:  

Introdução

2.  Perfil 
Socioeconómico

3.  Atividade 
Económica

4. Procedimentos 
de compra e venda 

Internacional 5. Regime de 
Investimento 

Direto Estrangeiro

6. A Oportunidade 
de Exportação 

para o País
7. A Fileira da 

Metalomecânica

8. A Fileira do 
Habitat

9. Conclusões
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2. PERFIL SOCIECONÓMICO
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2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 - Caracterização do País;

 
2  Fonte: https://myaicep.portugalexporta.pt/market/es 

População: 46,736,776

Moeda: Euro

Área de Território: 504 
880 km 

Capital: 
Madrid

Designação Oficial: Reino 
de Espanha

https://myaicep.portugalexporta.pt/market/es


 

 

P
ág

in
a1

6
 

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 2016 - 2018; (Dados obtidos: PorData); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3 - Cidades mais populosas em Espanha;

Espanha, em 2018, registou uma população de aproximadamente de 46 796 540 milhões de habitantes (gráfico 1) 4 .As cidades mais populosas são Madrid, 

Barcelona, Valencia, Sevilha, Málaga, Murcia e Bilbau, respetivamente sendo que representam 16 % da população total de Espanha (esquema 3).

 
3 Fonte: http://smi.ine.pt/ConceitoPorTema 
4 Fonte: https://www.imf.org/external/index.htm - acedido em 8 de outubro de 2019; 
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http://smi.ine.pt/ConceitoPorTema
https://www.imf.org/external/index.htm
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2.3.  PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS

2.3.1. PRODUTO INTERNO BRUTO

O 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 PIB5.

Gráfico 2 - Evolução do PIB anual em Espanha; (Dados obtidos: Instituto Nacional de 
Estatística Espanhol); 

Gráfico 3 - Taxa de Variação do PIB;(Dados obtidos: Internacional Trade Centre); 

O Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha, registou de 2010 para 2018, uma taxa de crescimento anual (TCMA) de 2,5%, excedendo de 1 077 590 milhões de 

euros para 1 202 193 milhões de euros (gráfico 2).6 Relativamente à Taxa de Variação anual do PIB verificou-se um decréscimo de -3,1% de 2010 a 2012 e um 

acréscimo significativo em 2015 (gráfico 3).Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), prevê-se que de 2019 a 2024, o crescimento real do PIB 

de Espanha seja de 1,6%. O Santander Trade Portal prevê que o PIB de Espanha em 2020 será de 1.550,65 biliões de USD.7

 
5   Fonte https://www.pordata.pt/Glossario; 
6 Fonte https://www.imf.org/external/index.htm – acedido em 8 de outubro de 2019; 
7 Fonte: https://santandertrade.com/pt/portal/analise-os-mercados/espanha/economia 
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2.3.2. PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA

O 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.8 

Gráfico 4 - - PIB per capita de Espanha; (Dados obtidos: Internacional Trade Centre); Gráfico 5 - Densidade populacional de Espanha por km2; (Dados obtidos: WorldBank);

Além do PIB de Espanha ter aumentado no período entre 2010 a 2018, esse aumento acompanhou ligeiramente com o aumento da população, resultando 

num acréscimo do PIB per capita de Espanha, de 23 038 euros em 2010 para 25 727 euros em 2018 (gráfico 4). Este acréscimo gradual, entre 2010 e 2018 

justifica-se com o aumento da densidade populacional, visto que em 2010 registou-se um valor de 91,9 habitantes por km2, e em contrapartida, em 2018 

verificou-se um aumento para 93,1 habitantes por km2(gráfico 5)9 Contudo, prevê -se que este crescimento permaneça e que em 2020, segundo o The World 

Bank, a densidade populacional seja de 94,3 habitantes por km2.

 
8 Fonte https://www.pordata.pt/Glossario;-  
9 Fonte https://www.imf.org/external/index.htm - acedido a 9 de outubro de 2019; 
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2.3.3. BALANÇA CORRENTE E DÍVIDA PÚBLICA

A 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 externa10.

Gráfico 6 - Balança Corrente Total Espanha; (Dados obtidos: PorData); 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Evolução da Dívida Pública Bruta em Espanha; (Dados obtidos: PorData);

O saldo da Balança Corrente em Espanha apresentou uma variação inconstante no período de 2010 a 2018, estando perante um agravamento do 

endividamento externo apesar do acréscimo apresentado em 2018 (gráfico 6). Contudo, a partir de 2013 verificou-se uma recuperação deste endividamento, 

neste período Espanha apresentava dívida externa de 15 591 milhões de euros, já em 2018 reduziu para 11 260 milhões de euros.11 Relativamente à Dívida 

Pública, de 2010 para 2018 a TCMA foi de 8,5% (gráfico 7)12.

 
10Fonte: https://www.pordata.pt/Glossario; 
11 Fonte: https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Tabela - acedido em 9 de outubro de 2019; 
12 Fonte: https://www.pordata.pt/Home - acedido em 9 de outubro de 2019; 

-0,4

-3,2

-0,2

1,5
1,1 1,2

2,3
1,9

0,9

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018R
ác

io
 -

%

Anos

Balança Corrente Total Espanha

https://www.pordata.pt/Glossario
https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Tabela
https://www.pordata.pt/Home


 

 

P
ág

in
a2

0
 

21,8 20,0 18,5 17,4 17,8 18,0 18,0 Pro 18,7 Pro 19,4

 0,0

 10,0

 20,0

 30,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Formação Bruta de Capital Fixo em % do PIB ES - Espanha

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.13 

 

 

 

 

 

 

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

Em 2018, o volume de investimento de Espanha foi de 233584 milhões de euros, o que representa uma taxa de investimento de 21,37%14, anotando o 

decréscimo entre 2010 para a 2013 a um ritmo (TCMA) de -1,3%. Este valor expressa que a média de crescimento anual de Espanha é negativa devido à 

crise económica que o país atravessou (gráfico 8).15

Nota: A Taxa de Investimento foi calculada pela divisão do valor da Formação Bruta de Capital Fixo com o Valor Acrescentado Bruto;

 
13 Fonte: https://www.pordata.pt/Glossario; 
14 Taxa de investimento = FBCF/VAB; 
15 Fonte: https://www.pordata.pt/Home -acedido em 17 de outubro de 2019  

Valor Acrescentado Bruto (VAB) = 

1093017 

Taxa de Investimento = 

21,37% 

https://www.pordata.pt/Glossario
https://www.pordata.pt/Home
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3.1.  ESTRUTURA DA BALANÇA COMERCIAL
16

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)17.

 

 

 

 

 
Gráfico 9 - Exportações; (Dados obtidos: PorData); 

Espanha apresentou em 2018, um grau de abertura de 0,062%, ou seja, o 

comércio de bens e serviços correspondeu a 0,062% do Produto Interno 

Bruto (PIB) gerado, importando mais do que exportando (gráfico 9 e 10). A 

economia interna espanhola apresenta uma sensibilidade reduzida a 

oscilações na economia externa. O saldo da Balança Comercial Total (bens 

e serviços), em 2018, foi de 23 525 milhões de euros. As exportações 

correspondem a 106% das importações, de acordo com a taxa de 

cobertura. 

 
16 Fonte: https://www.pordata.pt/Home; 
17Fonte:  http://smi.ine.pt/ConceitoPorTema; 

 

 

 

 

 
Gráfico 10 - Importações; (Dados obtidos: PorData); 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Saldo da Balança Comercial; (Dados obtidos: PorData); 
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Portugal: 11 175 105€ 

Ranking: 7º (em 225 mercados) 

 

Gráfico 13- Principais fornecedores de Espanha em 
2018 ;(Dados obtidos: Internacional Trade Centre) 

 

 

 

Gráfico 13- Principais fornecedores de Espanha em 
2018 ;(Dados obtidos: Internacional Trade Centre) 

 

3.2.  ESTRUTURA SETORIAL DAS IMPORTAÇÕES EM ESPANHA

Segundo o Internacional Trade Centre (ITC), os cinco principais fornecedores de Espanha em 2018 foram a Alemanha (12,6%), a França (10,6%), a China (8,4%), 

a Itália (6,6%) e o Estados Unidos da América (4,1%). Portugal apenas registou 3,6% do valor total das importações18. Os países referidos, representam 43% 

do valor das importações de Espanha (gráfico 12). Assim sendo, em valores absolutos, Alemanha forneceu cerca de 42.611.300 milhões de euros em produtos 

serviços e França um valor total de 36.651.400 milhões de euros.19

Gráfico 12 - Principais fornecedores de Espanha em 2018 ;(Dados obtidos: Internacional 
Trade Centre); 

 
 
19 Fonte: https://trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_Map.aspx?nvpm=1%7c724%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1 – acedido em 10 de outubro de 
2019;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

▪ Alemanha 12,6% 

▪ França 10,6% 

▪ China 8,4% 

▪ Itália 6,6% 

▪ EUA 4,1% 

 

 

Legenda: 

▪ Alemanha 12,6% 

▪ França 10,6% 

▪ China 8,4% 

▪ Itália 6,6% 

▪ EUA 4,1% 

 

 

Legenda: 

https://trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_Map.aspx?nvpm=1%7c724%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
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Metalomecânica – 37% do total de importações 

Habitat – 28% do total de importações 
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Habitat – 28% do total de importações 

 

 

Metalomecânica – 37% do total de importações 

Habitat – 28% do total de importações 

 

 

Metalomecânica – 37% do total de importações 

3.2.1. PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS EM 201820

Gráfico 13 - Principais produtos importados por Espanha em 2018; (Dados obtidos: 
MyAICEP -Importações); 

 

 
20 Fonte: https://myaicep.portugalexporta.pt/market/es - acedido em 21 de outubro de 2019; 

 

De entre os produtos importados destacados no gráfico 13, o setor dos 

combustíveis é o que mais peso tem nas importações de Espanha. 

Em 2018 teve um peso de 14,99%, correspondente a 47 755 028 milhões 

de euros. 

O peso das importações em 2018 totalizou 318 537 347 milhões de euros. 
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Valor em 2018 11552887 1313084 979733 808313 730885 653337 399712

Valor em  2017 10989908 1162774 923494 799103 563305 553871 437442

Valor em  2016 10611058 1189337 477322 681208 499305 408119 471071

Produtos importados de Portugal

3.2.2. PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS POR ESPANHA DE PORTUGAL

A relação entre Portugal e Espanha transparece-se através de parcerias 

económicas, políticas e também sociais. 

Para além disso, a proximidade geográfica influência a ligação destes 

caracteres influenciadores. 

Nos últimos três anos, as importações aumentaram gradualmente com 

uma TCMA de 3,4%.  A TCMA total dos produtos foi 4,35%. 

O produto que apresentou maior crescimento foram os combustíveis 

minerais e óleos minerais com uma TCMA de 49,7% e de seguida o ferro e 

o aço registaram uma TCMA de 26,8%. Em contrapartida, os móveis 

apresentaram uma TCMA negativa de 7,88% (gráfico 14).21 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
21Fonte:https://trademap.org/countrymap/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c251%7c%7c620%7c%7cTOT
AL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 – acedido em 21 de outubro de 2019; 

Gráfico 14 - Principais produtos importados pela Espanha de Portugal; (Dados obtidos: 
Internacional Trade Centre); 

 

https://trademap.org/countrymap/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c251%7c%7c620%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://trademap.org/countrymap/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c251%7c%7c620%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
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Portugal: 21 015 485€ 

Ranking: 4º (em 229 mercados) 
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Portugal: 21 015 485€ 

Legenda: 

▪ França 15,4% 

▪ Alemanha 11% 

▪ Itália 8,2% 

▪ Portugal 7,6% 

▪ Reino 
Unido 6,8% 

▪   EUA                 4,6% 

 

Legenda: 

▪ França 15,4% 

▪ Alemanha 11% 

▪ Itália 8,2% 

▪ Portugal 7,6% 

▪ Reino 
Unido 6,8% 

▪   EUA                 4,6% 

 

Legenda: 

3.3.  ESTRUTURA SETORIAL DAS EXPORTAÇÕES EM ESPANHA 

Segundo o International Trade Centre (ITC), os cinco principais mercados clientes de Espanha, em 2018, foram a França (15,4%), a Alemanha (11%), a Itália 

(8,2%), Portugal (7,6%) e Reino Unido (6,8%). Estados Unidos da América apenas registou 4,6% do valor total das exportações  22 Os países mencionados 

representaram, em conjunto, 54% do valor total das exportações de Espanha, em 2018 (gráfico 15).23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 - Principais mercados clientes de Espanha em 2018; (Dados obtidos: Internacional Trade Centre); 

 

 
22  Fonte: https://myaicep.portugalexporta.pt/market/es; 
23 Fonte: https://trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_Map.aspx?nvpm=1%7c724%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1 – acedido em 21 de outubro de 
2019; 

https://myaicep.portugalexporta.pt/market/es
https://trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_Map.aspx?nvpm=1%7c724%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
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Metalomecânica – 41% do total de importações 

Habitat – 27% do total de importações 
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3.3.1. PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS EM 2018

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 - Principais produtos exportados por Espanha em 2018; (Dados obtidos: 
MyAICEP – Exportações); 

 

 
24 Fonte: https://myaicep.portugalexporta.pt/market/es -acedido em 11 de outubro de 2019 

De entre os produtos exportados destacados no gráfico 16, o setor dos 

outros veículos que não o material circulante ferroviário é o que mais peso 

tem nas exportações de Espanha. 

Em 2018, este setor foi responsável por 17,44% das exportações totais do 

país, o que corresponde a 48 521 932 milhões de euros. O peso das 

exportações em 2018 totalizou 278 183 084 milhões de euros. 

Ainda assim, também exportam máquinas e equipamentos mecânicos, 

ainda que com menor intensidade (7,52%).24 

 

 

 

 

 

 

https://myaicep.portugalexporta.pt/market/es
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Produtos 2018 18194069 1572105 1242038 1136347 1026044 738727 536630

Exportações de Espanha para Portugal

3.3.2. PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS POR ESPANHA DE PORTUGAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 - Principais produtos exportados de Espanha de Portugal; (Dados obtidos: 
MyAICEP – Exportações); 

 
25 Fonte: 
https://trademap.org/countrymap/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c251%7c%7c620%7c%7cTOTAL%7c%
7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 – acedido em 21 de outubro de 2019; 

 

Nos últimos três anos, as exportações totais de Espanha para 

Portugal aumentaram gradualmente, registando uma TCMA de 

7,4%.  

O produto que apresentou maior crescimento foram os 

combustíveis minerais, óleos minerais e produtos de sua 

destilação com TCMA de 27%, após uma quebra de 6,4% de 

2017 para 2018.  

Contudo, o setor mais exportado foram os veículos que não o 

material circulante ferroviário que registou uma TCMA de 20% 

(gráfico 17).25 

 

 

 

https://trademap.org/countrymap/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c251%7c%7c620%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://trademap.org/countrymap/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c251%7c%7c620%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
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3.4.  DOING BUSINESS TOPICS - ESPANHA
26

    

   

 

 

  

 

Gráfico 18 - Doing Business Topics Espanha vs Portugal em 2019; (Dados obtidos: The World Bank – Doing Business); 

Segundo o gráfico 18, Espanha e Portugal apresentam um desempenho bastante semelhante.  

Contudo, apesar de Espanha está à frente de Portugal no ranking de índice Doing Business do World Bank destaca-se na iniciação de negócios, na obtenção 

de licenças de construção e de eletrecidade e por fim, no registo de propriedade. Contudo, apresenta uma maior facilidade na obtenção de créditos, na 

proteção de investimentos inferiorres e na execução de contratos. Tal como é possível verificar, no fator relativo ao comércio internacional, tanto Portugal 

como Espanha, apresentam um desempenho de  100%, o que leva a concluir a facilidade dos dois países vizinhos em criar e estabelecer contacto s com 

entidades externas e posteriores parcerias de negócios. 

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. 

 
26 Fonte: https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/spain - acedido em 14 de outubro de 2019; 
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4. PROCEDIMENTOS DE COMPRA E VENDA INTERNACIONAL
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4.1.  INCOTERMS
27

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: Internacional Champer of Commerce | Fonte: Elaboração Própria); 

 

 
27 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 | Fonte: Elaboração Própria; 

4.1.1. CÁLCULO DO PREÇO DE EXPORTAÇÃO 

No que respeita, ao preço de exportação, pode calculá-lo 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 da Exportação | Fonte: Elaboração Própria; 

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

financeiros + Despesas administrativas + Despesas de comercialização) + 

Lucro 

• Método regressivo – considerar 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 

exportação para determinados mercados/produtos, comparativamente 

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

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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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 

 
Transporto Aéreo 

 
Transporto Marítimo 

 

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

Importa ainda referir que não são aplicados direitos aduaneiros às 

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

 
28  Fonte: file:///C:/Users/Consulta%203/Desktop/2026564A-A6B50_1.pdf - acedido em 13 de 
novembro de 2019; 
29 Fonte: https://www.apat.pt/site/uploads/paginas/documentos/2026564A-A6B50_1.pdf - acedido 
em 15 de novembro de 2019; 

importados podem circular livremente no resto da UE, sem necessidade de 

ulteriores controlos aduaneiros. 

4.1.3.  INTERVENIENTES NO COMÉRCIO 

INTERNACIONAL28 

Transportador29 – 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); 

Transitário30 – 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; 

Despachante oficial31 - 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 

30Fonte:  https://www.apat.pt/site/uploads/paginas/documentos/2026564A-A6B50_1.pdf - acedido 
em 15 de novembro; 
31Fonte:  http://www.cdo.pt/pt/regulamentacao/1_Ordem_Despachantes_Oficiais.pdf - acedido em 
13 de novembro de 2019; 

Guia de transporte CMR 

Manifesto de Carga

Carta de porte aéreo - Airway Bill  (AWB)

“Bill of Lading” - “Conhecimento de Embarque”

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
http://www.cdo.pt/pt/regulamentacao/1_Ordem_Despachantes_Oficiais.pdf
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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.32 

É o interlocutor entre exportador/importador junto da Alfândega. 

Comprador33 – 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. 

 
32 Fonte: https://dre.pt/application/file/a/694162 - acedido em 13 de novembro de 2019; 
33 Fonte: 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 internacional34 – Documento de pagamento emitido por 

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

financeira, com garantia de provisão. 

• Remessa documentária35– 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 

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

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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comprador através do banco, tendo este que proceder ao 

pagamento da mercadoria e levantamento dos documentos junto 

do seu banco. 

• Créditos documentários36 - 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. 

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

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. 

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 

https://ind.millenniumbcp.pt/pt/negocios/internacional/Pages/cred_doc_importexport.aspx-acedido
https://ind.millenniumbcp.pt/pt/negocios/internacional/Pages/cred_doc_importexport.aspx-acedido
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✓ Não declarar “expedições parciais proibidas” ou “transbordos 

proibidos; 

✓ Documentos para utilização do crédito; 

✓ 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). 

 

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

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.37 

4.2.  INTRASTAT
38 

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. 

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

a ser declaradas no INTRASTAT. 

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:  

Tabela 3 - Valores a partir dos quais obrigam a apresentação da declaração; (Dados 
obtidos: INE); 

*Os RIE's40 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. 

 
39

Limite 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 

40 RIE’s – Responsáveis pelo fornecimento da informação estatística; 

 Chegadas Expedições 

Transações 
comunitárias39 > 350 000€  > 250 000€  
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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).41 

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

Tabelas (disponíveis em Downloads do INTRASTAT42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de 2019; 

42Fonte: 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. REGIME DE INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO 
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*n/d: não disponível; 

 

Nota: * Investimento em campo verde -  empresa mãe inicia processo de empreendedorismo e operacional num país estrangeiro 

| ** FBCF: Formação Bruta de Capital Fixo 

 

 

*n/d: não disponível; 

 

Nota: * Investimento em campo verde -  empresa mãe inicia processo de empreendedorismo e operacional num país estrangeiro 

| ** FBCF: Formação Bruta de Capital Fixo 

 

 

*n/d: não disponível; 

 

Nota: * Investimento em campo verde -  empresa mãe inicia processo de empreendedorismo e operacional num país estrangeiro 

| ** FBCF: Formação Bruta de Capital Fixo 

 

 

*n/d: não disponível; 

 

Nota: * Investimento em campo verde -  empresa mãe inicia processo de empreendedorismo e operacional num país estrangeiro 

| ** FBCF: Formação Bruta de Capital Fixo 

 

 

*n/d: não disponível; 

 

Estrutura orgânica de apoio 

 

 

Estrutura orgânica de apoio 

 

 

Estrutura orgânica de apoio 

 

 

Estrutura orgânica de apoio 

 

 

Estrutura orgânica de apoio 

 

 

Estrutura orgânica de apoio 

 

 

Estrutura orgânica de apoio 

5.1.  INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO
43

O Investimento Direto Estrangeiro corresponde ao país que investe no 

exterior ou impulsiona mais financiamento vindo do exterior por via do 

investimento numa empresa noutro país.44  

Em 21 março de 2019, foi publicado o Regulamento (UE) 2019/452 do                      

Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o primeiro regime 

europeu de análise dos investimentos estrangeiros na União Europeia. 

O Regulamento aplica-se sem prejuízo de cada Estado-Membro ter 

exclusiva responsabilidade pela sua segurança nacional, conforme previsto 

no artigo 4º, nº2, do Tratado da UE, e do direito de cada Estado-Membro 

proteger os interesses essenciais da sua segurança, nos termos do artigo 

346º do TFUE. 

 

 

 

 
43 Fonte: https://santandertrade.com/en/portal/establish-overseas/spain/foreign-investment – acedido em 8 de novembro de 2019; 
44 Fonte: https://www.pordata.pt/Glossario; 
45 Fonte:https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx – acedido em 8  de novembro de 2019; 

Autoridade principável responsável pelo investimeto estrangeiro: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Investimento Direto Estrangeiro (Dados obtidos United Nations Conference on 
Trade and Development); 

 

 

 

 

Investimento Direto Estrangeiro45 2016 2017 2018 

Fluxo Interno de IED (milhões de USD) 27 658 20 918 43 591 

Stock de IDE (milhões de USD) 553 768 645 255 659 038 

Número de investimentos greenfield * 546 646 755 

IED Interno (em % da FBCF) ** 11.21 7.77 n/d 

Stock de IDE (em % do PIB) 44.75 49.02 46.25 

Registo de Inversiones (AFORIX) Ministerio de 

Economía,Industria y Competitividad Espanhol 

 

Registo de Inversiones (AFORIX) Ministerio de 

Economía,Industria y Competitividad Espanhol 

 

Registo de Inversiones (AFORIX) Ministerio de 

Economía,Industria y Competitividad Espanhol 

 

Registo de Inversiones (AFORIX) Ministerio de 

Economía,Industria y Competitividad Espanhol 

 

Registo de Inversiones (AFORIX) Ministerio de 

Economía,Industria y Competitividad Espanhol 

 

Registo de Inversiones (AFORIX) Ministerio de 

Economía,Industria y Competitividad Espanhol 

 

Registo de Inversiones (AFORIX) Ministerio de 

Economía,Industria y Competitividad Espanhol 

 

Registo de Inversiones (AFORIX) Ministerio de 

Economía,Industria y Competitividad Espanhol 

 

Registo de Inversiones (AFORIX) Ministerio de 

Economía,Industria y Competitividad Espanhol 

ICEX España Exportación e Inversiones 

 

 

ICEX España Exportación e Inversiones 

 

 

ICEX España Exportación e Inversiones 

 

 

ICEX España Exportación e Inversiones 

 

 

ICEX España Exportación e Inversiones 

 

 

ICEX España Exportación e Inversiones 

 

 

ICEX España Exportación e Inversiones 

Responsável pelas 

formalidades legais a cumprir 

 

Responsável pelas 

formalidades legais a cumprir 

 

Responsável pelas 

formalidades legais a cumprir 

 

Responsável pelas 

formalidades legais a cumprir 

 

Responsável pelas 

formalidades legais a cumprir 

 

Responsável pelas 

formalidades legais a cumprir 

 

Responsável pelas 

formalidades legais a cumprir 

 

Responsável pelas 

formalidades legais a cumprir 

 

Responsável pelas 

formalidades legais a cumprir 

https://www.pordata.pt/Glossario
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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Procedimentos relativos ao Investimento Estrangeiro46 

• Liberdade de estabelecimento; 

• Desde que o negócio implementado no território espanhol não se insira 

no setor de produção e comércio de armas, a aquisição de participantes 

de uma empresa externa numa empresa espanhola é autorizada; 

• Os investimentos diretos obrigam à execução de uma declaração  

quando o montante dos mesmos excederam os 30.000 euros para uma 

participação estrangeira superior a 50%; 

• O Subsecretário de Estado do Comércio é a organização responsável 

para a declaração; 

 

 
46 Fonte: https://guidetobusinessinspain.com – acedio em 15 de novembro de 2019; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O valor indica o grau das 

condições das transações 

O valor revela o grau da 

responsabilidade do 

gerente 

O valor indica o nível de 

proteção do investidor 

Índice de Transparência 
de Transação em 

Espanha

7.0

Índice de 
Responsabilidade do 
Gerente em Espanha

6.0

Índice de Poder dos 
Acionistas em Espanha

6.0

https://guidetobusinessinspain.com/


 

 

P
ág

in
a4

2
 

Tabela 5 - Principais pontos fortes e pontos fracos no Investimento Direto Estrangeiro; 

 

 
47 Fonte: https://www.pordata.pt/Europa/Entradas+de+turistas+em+alojamentos+tur%c3%adsticos+colectivos+total+e+por+tipo+de+turista-2445 
48Fontehttps://www.pordata.pt/Europa/Taxa+de+desemprego++dos+15+aos+74+anos-1779 – acedido em 13 de novembro de 2019; 
49 Fonte: https://www.pordata.pt/Europa/D%c3%advida+externa+l%c3%adquida-3006 - acedido em 13 de novembro de 2019; 

Pontos fortes: 
 

Pontos Fracos: 

 
• Versatilidade das organizações económicas 

• Ponte entre vários países devidos à proximidade cultural entre a 

América Latina 

• Infraestruturas desenvolvidas 

• Economia que abraça projetos e empresas internacionais 

• Governo que apoia as normas reformativa 

•  Crescimento gradual financeiro das empresas 

• Turismo desenvolvido47; 

• Qualidade de vida favorável; 

. 

• Unidade estatal ameaçada pelo movimento de secessão na 
Catalunha; 
 

• Alta taxa de desemprego (15,83% em 2018, PorData48); 

• Baixa produtividade de certas empresas; 

• Alto endividamento (público, privado e exterior (984 782 milhões 
de euros49); 
 

• Um crescente défice da balança comercial;  

• A complexidade do sistema de regulamentação em relação às 17 
comunidades autônomas; 

 

https://www.pordata.pt/Europa/Entradas+de+turistas+em+alojamentos+tur%c3%adsticos+colectivos+total+e+por+tipo+de+turista-2445
https://www.pordata.pt/Europa/Taxa+de+desemprego++dos+15+aos+74+anos-1779
https://www.pordata.pt/Europa/D%c3%advida+externa+l%c3%adquida-3006
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Sistema Fiscal50  

O Sistema Fiscal Espanhol subdivide-se em três níveis: 

• Estatal 

• Autonómica 

• Local 

As entidades que tencionam investir e constituir um estabelecimento com 

fins comerciais e/ou industriais, estão sujeitos aos mesmos encargos e 

deveres fiscais que as empresas nacionais. Desta forma, destacam-se os 

seguintes impostos: 

• Impuesto sobre Sociedades (equivalente ao IRC) 

• Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (equivalente ao IRS) 

• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

 

 

O presente imposto é composto  por três taxas de relevo: 

o  21% : Aplicável globalmente aos  bens e serviços 

o  10%:Aplicável a determinados grupos alimentares, medicamentos 

e serviços 

 
50 Fonte: https://guidetobusinessinspain.com/en/ | 
http://www.investinspain.org/invest/es/index.html - acedido em 13 de novembro de 2019; 

o  4%: Aplicável a alimentos  necessários , medicamentos ,livros. 

Apoios ao investimento51 

Os incentivos ao investimento são fatores poitivos determinantes 

para estimular os investimentos , neste caso em Espanha. Desta 

forma, os incentivos mencionados visam contribuir com o aumento 

de emprego , auxiliar o crescimento e desenvolvimento das 

Pequenas e Médias Empresas  e por fim, apostar na formação nas 

diversas regiões espanholas. 

• Emprego e Formação: Incentivo a empregos por tempo 

indeterminado e fixo 

• Regiões:  Incentivo económico a determinadas regiões  

com poucos apoios nomeadamente Ilhas Canárias, 

Extremadura, Adaluzia, Galiza e Castilla  La Mancha 

• PME : Com o acréscimo cada vez mais progressivo das 

Pequenas e Médias Empresas, existem diversos apoios de 

investimesntos e económicos para este presente segmento. 

 Internacionalização das Empresas: A internacionalização, referida como 

consequência da globalização, torna-se num termo cada vez mais referido 

e necessário. Assim, importa realçar o surgimento de incentivos e apoios à 

internacionalização.  

51 Fonte:http://www.revista.portugalglobal.pt/AICEP/Documentos/estabelecimento-de-empresas-
espanha/ - acedido em 13 de novembro de 2019; 

País Basco, Navarra, Ilhas Canárias, Ceuta e 

Melila possuem ainda um sistema económico 

e fiscal diferente das restantes Comunidades. 

 

País Basco, Navarra, Ilhas Canárias, Ceuta e 
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e fiscal diferente das restantes Comunidades. 
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País Basco, Navarra, Ilhas Canárias, Ceuta e 
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e fiscal diferente das restantes Comunidades. 

 

País Basco, Navarra, Ilhas Canárias, Ceuta e 

Melila possuem ainda um sistema económico 

e fiscal diferente das restantes Comunidades. 

 

País Basco, Navarra, Ilhas Canárias, Ceuta e 

Melila possuem ainda um sistema económico 

e fiscal diferente das restantes Comunidades. 

 

Imposto refletido de todo o processo de produção 

e distribuição até à fase final - consumidor 

https://guidetobusinessinspain.com/en/
http://www.investinspain.org/invest/es/index.html
http://www.revista.portugalglobal.pt/AICEP/Documentos/estabelecimento-de-empresas-espanha/
http://www.revista.portugalglobal.pt/AICEP/Documentos/estabelecimento-de-empresas-espanha/
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IFEMA - Feria de Madrid

+ de 3,6 milhões de visitantes

+ 33 mil empresas participantes

+ 18 mil expositores diretos

119 feiras

29% expositores internacionais

ARCO (Arte e Decoração) – 25 de fevereiro a 1 
de março de 2020 

CONSTRUTEC (Construção) – 10 a 13 de 
novembro de 2020 

Barcelona – Fira Barcelona

150 feiras, congressos e eventos organizados 
anualmente

2,5 milhões de visitantes de 200 regiões

+ 2,6000 milhões de euros de impacto 
económico em Barcelona

CONSTRUMAT (Materiais de Construção) –
maio de 2019 

EXPOHOGAR PRIMAVER (Artigos para o lar e 
brindes) – setembro de 2019 

HOSTELCO (Hotelaria) – 20 a 23 de abril de 
2020

SALÓN DEL AUTOMOVIL (Automóvel) - 8 a 16 
de maio de 2020 

BARCELONA MEETING POINT (Imobiliário) –
outubro de 2020 

Valencia – Feria Valencia 

19 Pavilhões

48 salas de reuniões

3 auditórios

HABITAT (Mobiliário, decoração e iluminação) 
– setembro de 2020

5.2.  PRINCIPAIS FEIRAS MAIS RELEVANTES
52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Fonte: Guia prático de acesso ao mercado Espanhol – AICEP Portugal Global; imagens ilustrativas recolhidas diretamente dos sites dos eventos – acedido em 15 de outubro de 2019; 
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5.3.  EMPRESAS E MARCAS RELEVANTES
53 

 

 

 

 

Tabela 6 - Análise da Concorrência (Fonte:Elaboração Própria); 

 
53 Fonte: https://www.europages.co.uk/companies/Spain/habitat.html | https://www.europages.co.uk/companies/Spain/metal%20work.html – acedido em 15 de outubro de 2019; 

 

Metalomecânica 

 Rothenberger, SA 
 

Morada: Carretera Durango-Elorrio, Km. 2, 48220 Abadiño, BI, 
Espanha 
Contacto: +34 946 21 01 01 

 

  Calderería Manzano, SA 
 

Extramuros, 123 - 14650 Bujalance (Córdoba) 

+34 957 170 225 

comercial@caldereriamanzano.net 
 

 LaserTech Ibérica 
 

C / Estocolmo, 6 Local 3 Y 4 - 28022 Madri (Espanha) 

91 306 02 64 

info@lasertechib.com  
 

 

NOU FUTUR MATIC SL 
 

Carrer del Rosselló, 18, 17005 Girona, Girona, Espanha 

91 306 02 64 

info@lasertechib.com  
 

 
Servifuster 

 
Carrer Energia, 24 - 08940 Conerllà de Llobregat (Barcelona) 

93 474 11 12 

servifuster@servifuster.es 
 

 

Habitat 

 

Pere león espais saludables 
 

Borràs, 110, 08208 – Sabadell 
(Barcelona) 
+34 93 723 63 63 
consulta@pereleon.com 

 

https://www.europages.co.uk/companies/Spain/habitat.html
https://www.europages.co.uk/companies/Spain/metal%20work.html
mailto:consulta@pereleon.com
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5.4.  EMPRESAS COMPRADORAS/DISTRIBUIDORAS ESPANHOLAS 

5.4.1. METALOMECÂNICA 

 

900 81 33 44
ayudaweb@leroymerlin.es

Leroy Merlin

Carrer de la Selva, 10 Edificio Inblau A 1ª 
Planta, 08820 El Prat de Llobregat, 

Barcelona, Espanha

Brico Depot

Centro Comercial Valdebernardo, Bulevar 
de José Prat, 41, 28032 Madrid, Espanha

CMB Bricolage
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5.4.2. HABITAT 

 

 

IKEA

900 400 922

business.csc.es@ikea.com

Urban Home

Plaça de la Santa Creu, 10, bajo, 
46003 València, Valencia, Espanha

Brico Maderas

Calle de Sierra del Sabiñar, 3, y 5, 28031 
Madrid, Espanha

+34 913 32 11 88
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6. OPORTUNIDADES DE EXPORTAÇÃO PARA O PAÍS 
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Espanha é um 
importante investidor 
em Portugal, e um dos 
principais destinos do 
investimento direto

português no exterior

.

As oportunidades 
podem surgir em 
todos os setores, 

devendo a avaliação 
da viabilidade do 
investimento ser 

realizada caso a caso.

Por Comunidades 
Autónomas, os 

principais destinos do 
investimento 

estrangeiro são, 
tradicionalmente,

Madrid e a Catalunha, 
sedes sociais das 

principais empresas 
espanholas e 

multinacionais

O mercado espanhol é 
sobretudo o destino

prioritário para as 
PME que pretendem 

iniciar um processo de 
internacionalização

Existem diversos 
setores prioritários 
para a captação de 

investimento 
estrangeiro

que previsivelmente 
irão atrair novos 
fluxos de IDE nos 

próximos anos. Entre 
esses setores 
destacam-se

as tecnologias de 
informação, as 

ciências da saúde, o 
setor químico, a 
aeronáutica, e o 

turismo.

O
investimento bruto 

português em 
Espanha considerado 
produtivo atingiu 447 
milhões de euros, isto 

é,
2,1% do total, valor 
mais de três vezes 

superior ao registado 
no ano anterior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 8 - Oportunidades de Exportação do País (Fonte: Elaboração Própria); 



 

 

P
ág

in
a5

0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. FILEIRA DA METALOMECÂNICA EM ESPANHA
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Indústria 
Melatomecânica

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;

7.1.  CARACTERIZAÇÃO DA FILEIRA

7.1.1. COMPOSIÇÃO DA INDUSTRIA 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 9 - Composição da Indústria Metalomecânica |Fonte: Elaboração Própria); 

  

 

O processo produtivo desta indústria 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. 
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Número de empresas na Fileira da 
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Volume de Negócios na Fileira da 
Metalomecânica

2017 2016 2015 2014

7.1.2. CARATERIZAÇÃO DA FILEIRA METALOMECÂNICA EM ESPANHA 

O volume de negócios é o montante obtido por uma empresa com a venda de bens e a prestação de serviços, excluindo os impostos.54

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 19 - Número de empresas na Fileira da Metalomecânica em 2017; (Dados obtidos: 
Eurostat); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 - Volume de Negócios na Fileira da Metalomecânica ;(Dados obtidos: Eurostat); 

Em 2017, a Fileira da Metalomecânica em Espanha contava 92 076 75 empresas (gráfico 20) e empregava 3 95194 funcionários (gráfico 22).55 As empresas 

desta indústria realizam um volume de negócios total de 174 310,9 milhões de euros (gráfico 21). Em 2017, apresentou uma taxa de exportação de 34%56 e 

uma taxa de investimento de 15,24% (gráfico 23). Em Portugal, as exportações do setor metalúrgico e metalomecânico aumentaram 11,3% para 18.334 

milhões de euros, em 2018 face a 2017, atingindo “a melhor marca de sempre”, divulgou a AIMMAP. Segundo os dados da AIMMAP, para o crescimento 

 
54 Fonte https://www.pordata.pt/Glossario 
55 Fonte Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E) – Eurostat – acedido em 28 de outubro de 2019; 
56Fonte https://www.worldbank.org– acedido em 24 de outubro de 2019; 

https://www.pordata.pt/Glossario
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registado em 2018 em “muito contribuíram” as exportações do mês de dezembro, que registaram um crescimento homólogo de 20,5%, para 1.418 milhões 

de euros.57 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 - Número de Funcionários na Fileira da Metalomecânica; (Dados obtidos: 
Eurostat); 

 

 

 
57 Fonte: Notícia AIMMAP – publicada a 19 de fevereiro de 2019 – acedido a 30 de setembro de 2019; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 - Taxa de Investimento na Fileira da Metalomecânica; (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. 

 

Gráfico 23- Taxa de Investimento na Fileira da Metalomecânica; (Dados obtidos: EurostatCom 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. 

 

Gráfico 23- Taxa de Investimento na Fileira da Metalomecânica; (Dados obtidos: Eurostat 

 

Gráfico 22- Número de Funcionários na Fileira da Metalomecânica; (Dados obtidos: EurostatGráfico 23- Taxa de Investimento na Fileira da 

Metalomecânica; (Dados obtidos: EurostatCom 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. 

 

Gráfico 23- Taxa de Investimento na Fileira da Metalomecânica; (Dados obtidos: EurostatCom 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 
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Gráfico 23 - Taxa de Crescimento de Emprego na Fileira da Metalomecânica; (Dados 
obtidos: Eurostat); 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 - Número de Funcionários por Empresa na Fileira da Metalomecânica; (Dados 
obtidos: Eurostat); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 - Valor da Produção da Fileira da Metalomecânica; (Dados obtidos: Eurostat); 

A taxa de crescimento de emprego aumentou significativamente de 2014 a 

2016 atingindo uma percentagem de 4,38% respetivamente (gráfico 23). 

Em 2017 o valor decresceu, contrariamente à produção que aumentou 

gradualmente ao longo dos anos indicados (gráfico 25). Dado que o valor 

do volume de negócios (gráfico 20) (cerca de 174 milhões de euros) é 

superior ao valor da produção significa que não acompanha o crescimento 

do mercado. O número médio de funcionários por empresa rondava, em 

2017, os 45,96, o que significa que a grande maioria são representadas por 

médias empresas (gráfico 24).  

Fonte: Eurostat – Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E) 
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CAE 24 - Fabricação de metais básicos

CAE 25 - Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos

CAE 28 - Fabricação de máquinas e equipamentos, n.e.

CAE 29 - Fabricação de veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes para veículos
automóveis

CAE 30 - Fabricação de outro equipamento de transporte

Metalomecânica

O número de funcionários nesta fileira apresentou um decréscimo 

significativo de 28,61% (gráfico 21).58 Relativamente à Taxa de 

Investimento denota-se um constante crescimento à exceção de 2016 que 

apresentou uma quebra de 4,22% (gráfico 22). 59. 

 

O CAE que apresenta um maior número de funcionários (gráfico 21) é o da 

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos, n.e. 

e por sua vez é o que apresenta um maior número de empresas dentro da 

fileira (gráfico 19). 

Contudo, no que diz respeito ao volume de negócios (gráfico 20 e 25) e ao 

valor da produção o CAE com maior incidência corresponde à Fabricação 

de veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes para 

veículos automóveis. 

O CAE referido (29) apresenta-se com maior taxa crescimento de emprego 

(18,80%), contudo não se revela ser o mais dispendioso (gráfico 23).60 

 

 

 

 
58 Fonte http://www.intracen.org/ - acedido a 28 de outubro de 2019; 
59 Fonte https://ec.europa.eu/eurostat - acedido a 30 de outubro de 2019; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 - Custos com o pessoal (médio) na Fileira da Metalomecânica; (Dados obtidos: 
Eurostat);  

60 Fonte:http://www.intracen.org/ - acedido a 30 de outubro de 2019; 

http://www.intracen.org/
https://ec.europa.eu/eurostat
http://www.intracen.org/
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CAE 24 - Fabricação de metais básicos

CAE 25 - Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos
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MetalomecânicaRecomendação: 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. 

O CAE que apresenta o valor mais alto de ordenados e salários pagos 

corresponde a Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 

equipamentos, n.e, sendo o mesmo que revela ser o mais dispendioso com 

uma percentagem de crescimento de custos de 16%. 61 

Relativamente aos custos médios com pessoal (gráfico 26), a Fabricação 

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

foi a que se revelou mais dispendiosa para as empresas, 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 (gráfico 27). 

Segundo os dados obtidos, é possível verificar que, dos dados entre os 

respetivos CAE’S serem diferentes denota-se um ligeiro crescimento 

correspondente a uma TCMA 4,03%.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 - Ordenado total médio na Fileira da Metalomecânica; (Dados obtidos: 
Eurostat);

  

 
61Fonte: https://ec.europa.eu/eurostat/home? – acedido em 30 de outubro de 2019; 62Fonte: http://www.intracen.org/ - acedido em 30 de outubro de 2019; 

https://ec.europa.eu/eurostat/home?
http://www.intracen.org/
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8. FILEIRA DO HABITAT EM ESPANHA
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Fileira 
Habitat

Construção

Decoração

Planeamento 
urbanísticoDesign

Climatização

8.1.  CARACTERIZAÇÃO DA FILEIRA

8.1.1. COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA DA METALOMECÂNICA, SEGUNDO O CAE REV 363

 

 

 

 

 

 

  

 

Esquema 10 - Composição da Fileira do Habitat| Fonte: Elaboração própria; 

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. 

 
63 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; 

 

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 bens e 

equipamentos para a construção (por exemplo, máquinas e 

ferramentas). 

 

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 bens e 

equipamentos para a construção (por exemplo, máquinas e 

ferramentas). 
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8.1.2. COMPOSIÇÃO DA FILEIRA DO HABITAT EM ESPANHA

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28 - Número de empresas na Fileira do Habitat; (Dados obtidos: Eurostat); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29 - Volume de Negócios na Fileira do Habitat; (Dados obtidos: Eurostat);

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. 
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Em 2017, a Fileira Habitat em Espanha contava 462 823 empresas 

representando uma TCMA de 10% contando igualmente com um 

acréscimo gradual no número de funcionários em 2017 (1 453 349 

funcionários).64   

65

Dentro da Fileira do Habitat, o setor da construção nomeadamente o CAE 

4120 – Construções de edifícios (residenciais e não residenciais) registou 

um total de 543 866 empresas (gráfico 28).  

O volume de negócios registou uma TCMA de 9,95% compreendida entre 

2014 e 2017, sendo que em 2017 obteve um valor de 189 817 6 milhões de 

euros (gráfico 29). 

Segundo dados do Eurostat, em 2017, os setores da construção e da 

imobiliária evidenciaram um grande número de empresas, 543 866 e 232 

581 empresas, respetivamente. 

 

 

 

 
64Fonte https://ec.europa.eu/eurostat/home? – acedido a 30 de outubro de 2019; 

 

 

 

Gráfico 30 - Número de funcionários por empresa na Fileira do Habitat; (Dados obtidos: 
Eurostat); 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31 - Taxa de Investimento na Fileira do Habitat; (Dados obtidos: Eurostat);

65 Fonte http://www.intracen.org/ - acedido a 30 de outubro de 2019; 
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Gráfico 32 - Taxa de crescimento do emprego na fileira do Habitat; (Dados obtidos: 
Eurostat); 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 33 - Nº de funcionários por empresa na fileira Habitat; (Dados obtidos: Eurostat); 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34 - Valor da Produção na Fileira do Habitat; (Dados obtidos: Eurostat); 

A taxa de crescimento do emprego sofreu de diversas oscilações, contudo em 

2017 apresentou o valor mais elevado ainda que a TCMA seja negativa. 

(gráfico 32). O valor da produção foi crescendo gradualmente atingindo em 

2017, 162 399,8 milhões de euros (gráfico 34) Este crescimento foi 

acompanhado com o aumento do número de funcionários (gráfico 30) bem 

como o volume de negócios (gráfico 29). Contrariamente aos indicadores 

explicitados, o número de funcionários por empresa (gráfico 33) sofreu 

bastantes oscilações, registando uma queda de -8,05% (TCMA). O número 

médio de funcionários por empresa rondava, em 2017, os 20 o que classifica 

as empresas em termos de dimensão. 

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

O CAE que apresenta um maior número de funcionários (gráfico 31) é o 

4120 – Construção de edifícios (residências e não residenciais) e por sua 

vez é o que apresenta o maior número de empresas dentro da fileira 

(gráfico 31). 

No que respeita aos custos com o pessoal (gráfico 36), este indicador tem 

vindo a crescer, desde 2014, com uma TCMA de 9,7%. O CAE que, em 2017, 

apresentou-se mais dispendioso para as empresas em termos de custos 

com pessoal foi o 4120 – Construção de edifícios (residências e não 

residências) o que se justifica devido a ser o que possui o maior número de 

funcionários e valor de produção. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35 - Custos com pessoal nas empresas da Fileira do Habitat; (Dados obtidos: 
Eurostat); 
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Gráfico 36 - Ordenado médio anual na Fileira do Habitat; (Dados obtidos: Eurostat); 

Os ordenados e salários da Fileira do Habitat manifestaram um acréscimo constante ao longo dos anos à exceção de 2015 que registou uma ligeira quebra de 

-2,2%. É de referir que o CAE 4120 – Construções de edifícios (residenciais e não residenciais), apesar de ter revelado bastante incidência em grande parte 

dos indicadores estudados, em contrapartida, foi o que mais ressentiu na quebra registada em 2015 (-14,2%).  
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9. CONCLUSÕES 
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Geograficamente e culturalmente próximo de Portugal, o mercado 

espanhol torna-se com cada vez mais inserção e impacto num parceiro 

direto e prioritário de trocas de bens, de serviços, investimentos e relações 

políticas  

Apesar da crise económica sentida, a economia de Espanha tem vindo a 

crescer gradualmente permitindo manter e fortalecer os laços com a 

economia portuguesa através das variadas empresas que se localizam no 

espaço ibérico que são uma mais valia num todo, para o mercado de 

Espanha e de Portugal.  

Os principais mercados fornecedores da Espanha são Alemanha, a China, a 

Itália, a França e o Reino Unido dado que são países economicamente 

desenvolvidos e competitivos. Apesar de Portugal não pertencer a esta lista 

encontra-se em 7º lugar no ranking de 245 mercados e em valor absolutos 

fornece 11 552 887 milhões de euros. No entanto, é de ressalvar a 

importância contínua da presença portuguesa no mercado espanhol, 

especialmente direcionada para as PME’s, dado que se caracteriza com um 

mercado facilitador de negócios e estrategicamente localizado em relação 

a Portugal.  

 
66 Fonte: Revistas Portugal Global 

Os bens e serviços que lideram o leque de produtos mais importados para 

o mercado português são outros veículos que não o material circulante, 

combustíveis minerais, óleos minerais, plásticos e artigos do mesmo, 

máquinas e aparelhos mecânicos, ferro e aço e por fim, móveis, cama e 

colchões. Tal como é possível verificar, é notória a forte incidência das 

fileiras da metalomecânica e do habitat nos principais produtos 

fornecedores. Para além do mais, é referido no AICEP, que na fileira Casa a 

combinação de tradição com inovação que caracteriza a qualidade da 

oferta lusa, é muito apreciada pelos profissionais e consumidores 

espanhóis.66 

As PMEs Portuguesas devem ainda aproveitar o facto da Espanha importar 

continuamente produtos pertencentes às fileiras da metalomecânica e 

habitat e, incessantemente inovar os mesmos, aplicando ainda a indústria 

4.0, a economia circular e inovação aberta de forma, a num futuro próximo 

apresentar soluções amigas do ambiente. 

A indústria 4.0 é um meio cada vez mais atrativo para as empresas 

desafiarem-se a expandir os seus negócios, gerar oportunidades de forma 

eficaz, rápida e imediata. Portugal, enquanto país vizinho, deve aproveitar 
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estas oportunidades desafiadas a Espanha para alicerçar os seus laços e 

contribuir para o forte impulsionamento destas duas economias.  

As Comunidades Autónomas são ainda uma oportunidade vantajosa para 

Portugal, dado que representam 40% das compras que executam no 

mercado português. Não obstante que, investam e apostam em produtos 

sectorizados na metalomecânica e habitat nomeadamente (Fundição e 

siderurgia, Indústria automóvel). 

Em suma, Portugal deve continuar a apostar e a desafiar-se no mercado 

espanhol devido ao crescimento gradual económico e social empregado 

em Espanha, de maneira a fomentar laços, e parcerias. Contudo, exige-se 

às PMEs Portuguesas uma atenção redobrada no tratamento da 

informação, na forma de atuação exigindo um conhecimento devidamente 

estudo e analisado. 
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