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1. Introdução 

1.1. Iniciativa Portugal Sou Eu 

O Portugal Sou Eu, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
56/2011, é um programa do Ministério da Economia e do Emprego que visa a 
valorização da oferta nacional. A economia nacional enfrenta um conjunto de 
desafios, incluindo-se a dinamização do seu tecido empresarial, uma aposta 
na reindustrialização e em bens transacionáveis.  

Esta iniciativa procura mobilizar consumidores e empresas para este desígnio, 
sensibilizando-os para o impacto da produção nacional na recuperação da 
economia portuguesa.  

Assim, o programa visa também a dinamização de plataformas que permitam 
o encontro entre a oferta e a procura e o incremento de condições para o 
estabelecimento de cadeias de fornecimento integradas, gerando um efeito 
positivo nas transações, quer no mercado interno, quer, posteriormente, no 
mercado internacional. 

Importa, assim, aumentar a perceção da portugalidade ao consumo de 
produtos e serviços que produzem valor acrescentado para a economia 
nacional e cuja produção contribui para a criação de emprego, para a 
dinamização do mercado nacional e para o equilíbrio da balança de 
pagamentos, bem como para o alargamento do leque de produtos incluídos 
numa escolha que se pretende cada vez mais responsável e criteriosa por 
parte dos consumidores. 

Portugal Sou Eu é também uma marca utilizada sob a forma de selo por 
múltiplos produtos das empresas nacionais, para que os consumidores finais, 
e para que as entidades que adquirem bens intermédios, reconheçam a 
origem dos produtos, realizem uma escolha informada e valorizem a oferta 
nacional. 

O programa tem três eixos de intervenção ao nível da promoção e 
comunicação: 

• Eixo 1. Sensibilizar e informar o consumidor 

• Eixo 2. Sensibilizar as empresas e fomentar a incorporação nacional na 
produção dos produtos. 

• Eixo 3. Sensibilizar a administração pública. 

 
Esta iniciativa visa a valorização da oferta de produtos nacionais e a criação 
de um efeito positivo na sua implantação no mercado interno, e na sua 
capacidade concorrencial nos mercados internacionais, e garantirá o 
cumprimento das obrigações decorrentes do direito comunitário, 
nomeadamente as regras do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) e da concorrência. 
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1.2. Objetivos do estudo 

No âmbito dos objetivos previstos na iniciativa Portugal Sou Eu, foram 
planeadas atividades orientadas para a produção de suportes informacionais 
que permitam aprofundar o conhecimento por fileiras setoriais, indo ao 
encontro das dinâmicas já existentes dos Polos e Clusters e permitindo a 
estes aprofundar o diálogo com os associados de modo a incrementar a 
incorporação de recursos e matérias-primas nacionais nos seus produtos, 
nomeadamente nos bens transacionáveis.  

Pretende-se também aprofundar o conhecimento sobre recursos endógenos 
nacionais – matérias-primas, produtos transformados e equipamentos – de 
modo a permitir a cada fileira/setor progredir na incorporação nacional a 
montante da cadeia de valor. 

Assim, neste estudo, pretende-se focar alguns setores e subsetores da fileira 
do Habitat, tirando partido das sinergias já existentes nestas fileiras no 
contexto do Cluster Habitat sustentável, conforme referido no Capítulo 1.3. 

O presente estudo pretende servir como um guia de referência para a 
aferição do grau de incorporação nacional, por famílias de produtos e 
identificação dos fatores de produção críticos para aumentar o grau de 
incorporação. Este guia foi desenvolvido tendo por base o conceito de 
incorporação nacional presente nas condições de acesso ao Portugal Sou Eu, 
de acordo com a Especificação técnica DNP TS 4508:2012 publicada pelo IPQ.  

Por outro lado, pretende servir de referência para as matérias-primas, 
produtos transformados e equipamentos explorados ou produzidos em 
Portugal. 

Este estudo foi desenvolvido pelo CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e 
do Vidro, de forma articulada com um conjunto de outros Centros 
Tecnológicos: 

• CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica 

• CEVALOR – Centro Tecnológico da Pedra Natural de Portugal 

• CENTIMFE - Centro Tecnológico da indústria de moldes, ferramentas 
especiais e plásticos       

Neste estudo, foi avaliado o grau de incorporação nacional num conjunto de 
famílias de produtos, representativas do Habitat em Portugal. Na análise 
efetuada, considerou-se uma hierarquização através da subdivisão em 
setores, subsetores, famílias de produtos, subfamílias e produto de acordo 
com a Tabela 1. 
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Setor Subsetor Família Subfamília Produto (exemplos) 

Cerâmica  
 
 

Louça utilitária 

Faiança 

Prato Prato em Faiança 

Travessa Travessa em Faiança 

Chávena Chávena em Faiança 

Taça Taça em Faiança 

Caneca Caneca em Faiança 

Bule Bule em Faiança 

Terrina Terrina em Faiança 

Grés 

Prato Prato em Grés 

Travessa Travessa em Grés 

Chávena Chávena em Grés 

Taça Taça em Grés 

Caneca Caneca em Grés 

Bule Bule em Grés 

Terrina Terrina em Grés 

Porcelana 

Prato Prato em Porcelana 

Travessa Travessa em Porcelana 

Chávena Chávena em Porcelana 

Taça Taça em Porcelana 

Caneca Caneca em Porcelana 

Bule Bule em Porcelana 

Terrina Terrina em Porcelana 

Pavimentos e revestimentos 

Pavimento 

Porcelânico Pavimento porcelânico 

Grés Pavimento em grés 

Monoporosa Pavimento em monoporosa 

Revestimento 

Porcelânico Revestimento porcelânico 

Grés Revestimento em grés 

Monoporosa Revestimento em monoporosa 

Estrutural 
Tijolo 

Tijolo de furação 
horizontal 

Tijolo de furação horizontal 

Telha Telha Telha 
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Metalomecânica 

Aquecimento 
Equipamento de aquecimento 
utilizando combustíveis sólidos 

Alimentar 

Trempes 

Fogareiros 

Grelhadores 

Ambiente 

Caldeiras 

Recuperadores 

fogões a lenha 

Salamandras 

Alimentar e ambiente Redutores de Gás 

Utensílios Domésticos 

Louça Metálica  
(Aço inox e Alumínio) 

Panelas Panelas 

Caçarolas Caçarolas 

Frigideiras Frigideiras 

Cafeteiras cafeteiras 

Cutelaria 

Facas Facas 

Garfos Garfos 

Colheres Colheres 

Produtos da construção 

Portas Portas de Segurança Portas de Segurança 

Ferragens 
Dobradiças Dobradiças 

Fechaduras Fechaduras 

Sistemas de alimentação e 
escoamento de águas 

Electrobombas Electrobombas Electrobombas 

Torneiras Cozinha, wc,  Torneiras 

Tubos Aço Aço 

Iluminação Luminárias Luminárias de interior Luminárias de interior 
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Setor da pedra – 
rochas ornamentais 

Pavimentos e revestimentos 

Calcário 
Pavimento Pavimento em calcário 

Revestimento Revestimento em calcário 

Mármore 
Pavimento Pavimento em mármore 

Revestimento Revestimento em mármore 

Granito 
Pavimento Pavimento em granito 

Revestimento Revestimento em granito 

Cubos, guias e paralelepípedo 

Calcário 

Cubos Cubos de calcário 

Guias Guias de calcário 

Paralelepípedo Paralelepípedo de calcário 

Mármore 

Cubos Cubos de mármore 

Guias Guias de mármore 

Paralelepípedo Paralelepípedo de mármore 

Granito 

Cubos Cubos de granito 

Guias Guias de granito 

Paralelepípedo Paralelepípedo de granito 

Cantarias 

Calcário 

Escadarias Escadarias de calcário 

Tampos Tampos de calcário 

Lareiras Lareiras de calcário 

Balaustres Balaustres de calcário 

Colunas Colunas de calcário 

Cornija Cornija de calcário 

Peitoris Peitoris de calcário 

Soleiras Soleiras de calcário 

Orlas Orlas de calcário 

Mármore 

Escadarias Escadarias de mármore 

Tampos Tampos de mármore 

Lareiras Lareiras de mármore 

Balaustres Balaustres de mármore 

Colunas Colunas de mármore 

Cornija Cornija de mármore 

Peitoris Peitoris de mármore 

Soleiras Soleiras de mármore 

Orlas Orlas de mármore 
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Granito 

Escadarias Escadarias de granito 

Tampos Tampos de granito 

Lareiras Lareiras de granito 

Balaustres Balaustres de granito 

Colunas Colunas de granito 

Cornija Cornija de granito 

Peitoris Peitoris de granito 

Soleiras Soleiras de granito 

Orlas Orlas de granito 

Mobiliário urbano 

Calcário 

Bancos Bancos de calcário 

Mesas Mesas de calcário 

Papeleiras Papeleiras de calcário 

Bebedouros Bebedouros de calcário 

Mármore 

Bancos Bancos de mármore 

Mesas Mesas de mármore 

Papeleiras Papeleiras de mármore 

Bebedouros Bebedouros de mármore 

Granito 

Bancos Bancos de granito 

Mesas Mesas de granito 

Papeleiras Papeleiras de granito 

Bebedouros Bebedouros de granito 
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Setor dos Plásticos  

Produtos para a casa 

Utilidades domésticas Cozinha e Despensa Pratos, Taças, Copos 

Reciclagem e arrumação 

Arrumação Caixas multi-usos, Bloco de gavetas 

Baldes e caixas 
contentoras 

Baldes para reciclagem, Caixotes do lixo 

Mobiliário de exterior em 
plástico 

Mobiliário de Jardim Mobiliário de Jardim 

Mesas e Cadeiras 

Espreguiçadeiras 

Tabela 1- Lista de produtos analisados
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1.3. O Conceito de Incorporação nacional e as condições de acesso ao 
Portugal sou Eu 

Os produtos candidatos à atribuição do selo PORTUGAL SOU EU devem 
observar as seguintes condições: 

a) Serem produzidos em estabelecimentos/unidades produtivas 
localizados em território nacional; 

b) Devem apresentar uma percentagem de incorporação nacional 
relativa aos seus custos de produção, resultado da aplicação da matriz 
de cálculo referenciada na Especificação Técnica DNPTS4508:2012 
publicada pelo IPQ, igual ou superior a 50%, quando adicionados os 
Critérios Adicionais. 

Para o produto português com a denominação DO/DOP ou IG/IGP e para os 
produtos sobre os quais incide a obrigatoriedade de indicação de origem 
aquando da venda ao consumidor pressupõe-se automaticamente o 
cumprimento da alínea b). 

No âmbito da atribuição do selo Portugal Sou Eu, são considerados Critérios 
Adicionais nos seguintes casos: 

1. Se a empresa apresenta uma % de Emprego em Portugal, face ao 
total de Emprego da empresa igual ou superior a 50%, são atribuídos 
10 pontos percentuais. Esta percentagem é a relação entre o número 
de empregados da empresa em Portugal e o número total de 
empregados que a empresa tem, no ano anterior ao ano da 
candidatura. 

2. A empresa tenha o produto protegido por direitos de propriedade 
industrial vigentes em Portugal (marca, patente, modelo de utilidade, 
desenho ou modelo industrial), são atribuídos pontos percentuais. Este 
critério abrange registos de propriedade industrial feitos 
exclusivamente a nível nacional, a nível comunitário ou a nível 
internacional desde que a proteção inclua o território português. 

3. A empresa apresente uma relação VAB /VN igual ou superior a 20%, 
são atribuídos 5 pontos percentuais. O Valor Acrescentado Bruto (VAB) 
e o Volume de Negócios (VN) são os referentes ao exercício anterior ao 
ano da candidatura. 

O portfólio de produtos qualificados à data apresenta o seguinte perfil em 
relação ao TIN (% de Incorporação nacional do produto + pontos percentuais 
dos critérios adicionais). 
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1.4. Determinação do Valor da Incorporação nacional em Produtos 

A Especificação Técnica DNPTS4508:2012 pretende disponibilizar aos agentes 
económicos uma ferramenta que permita o cálculo do valor nacional 
incorporado nos seus produtos, que seja verificável por terceiras partes, e 
que suporte a evidência desta incorporação junto dos seus clientes e 
consumidores finais.  

Neste documento, especifica-se a estrutura de cálculo dos custos diretos dos 
produtos, individualmente ou por famílias de produtos, com identificação 
para cada componente da percentagem da incorporação nacional, 
permitindo a determinação do valor total dessa incorporação. 

Esta especificação aplica-se a qualquer tipo de produto ou família de 
produtos de acordo com a classificação da Nomenclatura Combinada (NC). 

O valor global de incorporação nacional no processo produtivo de 
determinado produto, ou família de produtos, deve ser calculado em função 
do valor imputado de incorporação nacional a cada uma das rubricas de 
custos referentes ao processo produtivo. A percentagem da incorporação 
nacional será calculada através da relação percentual entre o valor total da 
incorporação nacional das diferentes rubricas e o total dos custos diretos de 
produção. 

Este cálculo deve ser efetuado através de uma matriz definida 
especificamente para o efeito e que consta desta Especificação. Esta matriz 
inclui os valores por rubrica diretamente afetos ao processo produtivo do 
produto em avaliação e, para cada rubrica da estrutura de custos diretos de 
produção indicados, a percentagem do valor que seja de origem nacional. 

Os valores de incorporação nacional por rubrica devem ser obtidos através da 
equação seguinte: valor da rubrica × percentagem do valor nacional da 
rubrica. O resultado da soma destes é o valor total da incorporação nacional 
das diferentes rubricas afetas à produção do produto em avaliação. 

Algumas notas a salientar neste cálculo: 

• No caso de matérias-primas, matérias subsidiárias e embalagens de 
consumo, deverão ser obtidas evidências da origem das mesmas junto 
dos fornecedores respetivos. 

• No caso das rubricas eletricidade e combustíveis, as percentagens de 
origem nacional a afetar serão fixas e os valores definidos pela 
entidade regulamentadora na área de energia. Estas percentagens 
poderão ser alteradas mediante a disponibilização de comprovativo do 
valor da incorporação nacional destes fornecimentos. 

• No caso da rubrica água, deve considerar-se 100 % de origem nacional. 

• No caso das rubricas relativas aos Gastos com pessoal, a percentagem 
de origem nacional a afetar deve ser 100 % se o pessoal em causa é 
contribuinte ativo e residente em Portugal. 
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Figura 1 – Matriz da folha de cálculo de incorporação nacional 

  

Nome da entidade : 

NIF/NIPC:

Morada : 

CNBS INE 2008 : Período de Referência : ___/___/___  a ___/___/___

Unidade Base de Cálculo : 

Unidade monetária : Euros

Custos directos de produção % de incorporação nacional Valor de incorporação nacional

(A) (B) ( C ) = (A) * (B)

Código de Conta -                                                      0,0

612 e 613 0,0000 0% 0,0

612 0,0000 0% 0,0

612 0,0000 0% 0,0

612 0,0000 0% 0,0

Código de Conta -                                                      0,0

6241 0,0 65% 0,0

6242 0,0 0% 0,0

6243 0,0 100% 0,0

6221 0,0 0% 0,0

621 0,0 0% 0,0

6226,6263 e 6261 0,0 0% 0,0

Código de Conta -                                                      0,0

631 e 632 0,0 0% 0,0

635 0,0 0% 0,0

636, 637 e 638 0,0 0% 0,0

Código de Conta -                                                      0,0

643 0,0 0% 0,0

643 0,0 0% 0,0

6264 0,0 0% 0,0

6884 0,0 0% 0,0

0,0 0,0

obtenção da % de incorporação nacional na rubrica combustíveis

Gasolina * 0,00 39% 0,0

Gasoleo * 0,00 35% 0,0

Gas natural * 0,00 25% 0,0

GPL * 0,00 35% 0,0

Biomassa * 0,00 100% 0,0

Total 0,00 0% 0,0

(*) as percentagens de incorporação nacional da Electricidade e dos Combustíveis são definidos pela DGEG - Direcção Geral de Energia e Geologia. Consultar  http://www.dgeg.pt

Designação Específica Produto:

NC (Nomenclatura Combinada) - Classificação Pautal:

  Remunerações Pessoal Directo

  Encargos com Remunerações

  Subcontratação

  Outros Fornecimentos e Serviços

  Trabalhos especializados

Custo merc.vend.e mat. consumidas

custos combustiveis % de incorporação

Outros gastos operacionais

  Outros gastos com pessoal

 Gastos com amortizações de ativos intangíveis relacionados compropriedade industrial

 Gastos com amortizações de activos intangíveis relacionados com projectos de desenvolvimento

Preencher unicamente as celulas não sombreadas. As celulas sombreadas contem 

formulas ou valores fixos.

 Matérias- primas 

TOTAL DOS GASTOS DIRECTOS DE PRODUÇÃO

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

  Electricidade  * 

  Combustíveis * preencher primeiro o quadro inferior

  Àgua

 Outros gastos

 Embalagens 

 Outros 

 Matérias subsidiárias

valor de incorporação

Percentagem total de incorporação nacional =                                                                                               (somatório das linhas da coluna (C) / somatório das 

linhas da colina (A))
0%

 Despesas com royalties

Rúbrica*
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1.5. Exemplos de aplicação da matriz da folha de cálculo 

Pressupostos para o preenchimento da matriz de cálculo: 

 Perfil da Empresa: Artefactos em Plástico 

 Produto: Reservatório para armazenagem de líquidos de capacidade 
superior a 300 l 

Matérias-primas Custos inerentes à aquisição dos polímeros e de produtos 
necessários à formulação da matéria plástica, 
nomeadamente pigmentos, plastificantes e solventes. Neste 
caso toda a matéria-prima é virgem. 

Matérias subsidiárias Custos  inerentes  nomeadamente  à  aquisição  do  fio  de 
soldadura, parafusos, casquilho e biodiscos. 

Eletricidade Custos inerentes à força motriz necessária ao 
funcionamento do equipamento afeto ao fabrico do produto. 

Combustível Custos inerentes ao gasóleo, necessário ao aquecimento do 
equipamento afeto ao fabrico do produto. 

Remunerações pessoal direto Remunerações  relativas  aos  recursos  humanos  afetos 
diretamente ao processo produtivo. 

Encargos com remunerações Custos devidos aos encargos com os recursos humanos 
afetos diretamente ao processo produtivo, nomeadamente 
segurança social. 

Outros gastos com pessoal Custos inerentes aos seguros de acidentes de trabalho, 
formação e fardamento com os recursos humanos afetos 
diretamente ao processo produtivo. 

Despesas com royalties Valor  pago  pela  empresa  ao  detentor  do  know-how  do 
processo de produção, utilizado no fabrico do produto. 

Outros gastos Custos inerentes à oferta de amostras a potenciais clientes. 
Exemplo: matéria-prima em que o produto é feito. 
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Figura 2 – Exemplo de preenchimento da matriz da folha de cálculo de incorporação nacional 
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2. As fileiras do Habitat 

O Habitat associa atividades de diversas indústrias, numa visão integradora 
que tem por base o tipo de aplicação e utilização dos diversos produtos e 
atividades passíveis de serem integrados no conceito Habitat, associado 
nomeadamente a habitação ou outros edifícios. 

No caso do Habitat em Portugal, é composto por vários sectores produtivos 
com funções, produções e tecnologias claramente diferentes, agrupando, no 
seu seio, atividades tão variadas e tão díspares como a construção civil, o 
mobiliário, a cerâmica, as rochas ornamentais, o vidro, os produtos metálicos, 
os equipamentos elétricos, a eletrónica de consumo, a iluminação, a madeira 
e cortiça, entre outras.  

Os sectores que compõem o Habitat organizam-se em duas grandes fileiras: 

 Fileira Materiais e tecnologias de construção, onde se encontram as 
atividades e os produtos necessários à edificação e aos espaços 
envolventes;  

 Fileira Casa, onde se encontram as atividades e os produtos que se 
destinam ao recheio ou decoração, mas que se complementam pelo 
lado do mercado, no sentido em que procuram satisfazer a mesma 
franja de procura final, o habitat.  

Estas duas grandes fileiras são definidas com base no tipo de 
aplicação/utilização dos diversos produtos passíveis de serem integrados 
neste conceito, possuindo cada uma delas características muito específicas. 

Na fileira dos materiais de construção, encontram-se as atividades e os 
produtos necessários à edificação e revestimento das respetivas “estruturas 
habitacionais”, isto é, o cimento, a cerâmica estrutural, os produtos de betão 
para a construção, os produtos de fibrocimento, a cerâmica de acabamentos, 
as rochas ornamentais, os revestimentos de cortiça, as tintas, as portas e 
janelas em metal, as fechaduras, dobradiças e outras ferragens, o vidro plano, 
as obras de carpintaria, os ascensores e monta-cargas, a engenharia civil, a 
arquitetura e a construção.  

Na fileira casa, encontram-se as atividades e os produtos que se destinam ao 
recheio ou decoração das casas, apartamentos, escritórios ou lojas. Referimo-
nos a têxteis-lar, a cristalaria, a cerâmica utilitária e decorativa, o mobiliário, 
os colchões, a louça metálica e outros artigos metálicos de uso doméstico, a 
cutelaria e os serviços de design e decoração.  

Os toalheiros, as torneiras, as caldeiras e radiadores para aquecimento 
central, o material de iluminação, os aparelhos de rádio, televisão e 
comunicação, os eletrodomésticos e os aparelhos não elétricos para uso 
doméstico, encontram-se na fronteira entre as duas fileiras.  
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Figura 3. Fileiras do Cluster Habitat sustentável [1] 

 

A cadeia de valor do Habitat consiste assim num conjunto sistémico de 
atividades de produção, promoção, distribuição e conceção, apoiadas em 
serviços desenvolvidos ao longo de duas fileiras produtivas que podem 
explorar complementaridades entre as suas bases tecnológicas e que servem 
uma mesma franja da estrutura de consumo, o que explica a relevância do 
conceito deste Cluster. 

O conjunto de produtos envolvidos para delimitar estas fileiras tem por base 
um conjunto de divisões da CAE, embora existam sempre algumas 
condicionantes em função do grau de desagregação da informação 
pretendido.  

Na análise desenvolvida no presente estudo, foram considerados 4 Setores 
de atividade (Cerâmica, Metalomecânica, Setor da pedra – rochas 
ornamentais e Setor dos Plásticos), 13 subsetores, 30 Famílias, que 
correspondem a cerca de 120 produtos distintos conforme identificado na 
Tabela 1.    

Fileira casa 

Têxteis-lar 

Cristalaria 

Cerâmica Utilitária e 
Decorativa 

Mobiliário 

Colchoaria 

Artigos Metálicos de Uso 
doméstico 

Cutelaria 

  
Torneiras 

Toalheiros 

Caldeiras e Radiadores 

Material de Iluminação 

Aparelhos de Rádio, 
Televisão e Comunicação 

Electrodomésticos 

Aparelhos não elétricos para 
uso doméstico 

Fileira dos Materiais 
de Construção 

Cerâmica estrutural 

Cimento 

Produtos de betão para construção 

Produtos de fibrocimento 

Cerâmica de acabamento 

Rochas ornamentais 

Revestimentos de cortiça 

Tintas 

Portas e janelas de metal 

Fechaduras e ferragens 

Obras de carpintaria 

Ascensores e monta-cargas 

Construção 
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3. Incorporação nacional na fileira do Habitat 

A metodologia de cálculo da incorporação assentou na análise a um conjunto 
de empresas para cada tipo de produto, identificando-se em cada uma destas 
os fatores de produção críticos para aumentar o grau de incorporação 
nacional na fileira correspondente. Foi utilizada a metodologia de cálculo já 
existente e seguido o definido na Especificação Técnica DNP TS 4508:2012. 

Para esta análise, foi criada uma ficha-resumo para apresentação da Taxa de 
Incorporação Nacional típica para cada produto, baseada na Matriz da folha 
de cálculo disponível na Especificação Técnica. Esta ficha apresenta o perfil 
típico para uma empresa nacional do setor/subsetor em causa e a informação 
disponibilizada baseia-se na análise efetuada a um conjunto de empresas. 

 

 

Figura 4 – Ficha de produto para aferição do grau de incorporação nacional 

  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Exemplo

Subsector Exemplo

família Exemplo

Subfamília Exemplo

Produto

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 0,0% 0,0%

matérias primas 0,0%

matérias subsidiárias 0,0%

embalagens 0,0%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 0,0% 0,0%

Electricidade 0,0%

Combustíveis 0,0%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 0,0%

Gastos com pessoal 0,0%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 0,0%

Incorp. Nac. 0,0%

Incorp. Estrang. 100,0%

Custo merc vend e mat. Consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal Observações / oportunidades

Outros gastos operacionais Observações / oportunidades

Critérios Adicionais

Mão de obra

Registo de propriedade intelectual

VAB/VN

Observações / oportunidades

Observações / oportunidades

Observações / oportunidades

Observações / oportunidades

Incorporação

0,0%

100,0%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Descrição Produto
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3.1. Produtos cerâmicos  

A Indústria de cerâmica corresponde aos Grupos 323, 233 e 234 da CAE - Rev. 
3 e abrange os seguintes subsectores: 

1. Subsector de Cerâmica Estrutural - inclui as empresas produtoras de 
telhas, tijolos, abobadilhas, produtos de grés para a construção e 
pavimentos rústicos; 

2. Subsector de Cerâmica de Pavimentos e Revestimentos - inclui as 
empresas produtoras de azulejos, ladrilhos, mosaicos e placas 
cerâmicas;  

3. Subsector de Cerâmica Utilitária e Decorativa - inclui as empresas 
produtoras de louça de mesa e cozinha ou decoração, em porcelana, 
faiança, grés e terracota; 

4. Subsector de Cerâmica de Louça Sanitária - inclui as empresas 
produtoras de artigos sanitários – louça sanitária em porcelana, grés 
fino e grés, incluindo bacias, bidés, lavatórios, lavatórios de embutir, 
tanques, etc.; 

5. Subsector de Cerâmicas Especiais - inclui as empresas produtoras de 
isoladores elétricos, produtos refratários e outros. 

Este sector é composto por cerca de 385 empresas, das quais 303 se 
encontram ativas. Estas empresas proporcionam emprego a 15.205 
trabalhadores. O respetivo volume de negócios ascende a 923,5 milhões de 
euros e o valor acrescentado bruto corresponde a 338,8 milhões de euros. 

A forte concentração do tecido empresarial localiza-se na Zona Centro de 
Portugal. Trata-se de um sector fortemente exportador que, em 2011, 
realizou vendas em 151 mercados internacionais. O valor das exportações 
portuguesas foi de 557,4 milhões de euros, enquanto o das importações não 
ultrapassou os 116,5 milhões de euros. A taxa de cobertura das importações 
pelas exportações na indústria cerâmica (478,7% em 2011) e o saldo da 
balança comercial de produtos cerâmicos (+440,9 milhões de euros) 
representa um dos valores mais elevados da indústria transformadora 
portuguesa (Fonte: APICER, ano de 2011). 

 

3.1.1. A indústria portuguesa de cerâmica estrutural 

O subsector da indústria portuguesa de cerâmica estrutural inclui a produção 
de telhas e acessórios de telhado, tijolos, abobadilhas e outros materiais para 
a construção e corresponde à classe 2332 da CAE, revisão 3. A redução 
drástica da atividade da construção civil, no mercado nacional, com a redução 
correspondente do mercado das empresas cerâmicas tem tido como 
consequência a subutilização da capacidade produtiva instalada (30 a 40%) e, 
nalguns casos, a sua paragem. As exportações são muito diminutas ou mesmo 
inexistentes no caso do tijolo, face ao baixo valor económico do produto 
devido à relação transporte/custo/peso. Já no caso da telha se tem verificado 
nos últimos anos, uma aposta no mercado da exportação.  

Esta indústria tem sido também afetada pela subida dos custos de produção 
(energia e transportes). Os custos energéticos podem atingir valores muito 
significativos dos custos globais, sendo que existe uma grande diversidade de 



 Portugal Sou Eu - Estudo sobre o grau de incorporação nacional em setores da fileira do Habitat 
 

 

19 

 

combustíveis em uso neste sector nomeadamente, o gás, natural, 
combustíveis sólidos como biomassa (serrim, pó de cortiça, casca de 
amêndoa), coque de petróleo. A reconversão do sector é dificultada por força 
do valor elevado dos investimentos necessários para esse efeito. Ressalta 
atualmente a fraca evolução tecnológica dos produtos, em particular do tijolo 
e a fraca sensibilidade dos responsáveis por obras (arquitetos e engenheiros) 
para uma maior utilização dos produtos cerâmicos. 

 

3.1.2. A indústria portuguesa de pavimentos e revestimentos cerâmicos 

A produção portuguesa de pavimentos e revestimentos cerâmicos 
corresponde à classe 2331 (CAE), revisão 3. Este subsector possui uma 
capacidade de produção instalada que ascende a 80 milhões de m2 e 
contribui para a economia nacional com um volume de produção de 75 
milhões de m2, dos quais 50% correspondem a pavimentos (em pasta branca 
e vermelha), 30% a revestimentos (bicozedura e monocozedura) e 20% a 
porcelânico. A tendência aponta para o aumento da importância relativa do 
porcelânico e para a diminuição do revestimento, à semelhança do que se 
verifica em Espanha e Itália. Cerca de 80% da produção nacional está 
concentrada em 10 empresas.  É um sector fortemente exportador e que tem 
apostado na inovação tecnológica do processo produtivo e dos produtos, 
recorrendo a mão-de-obra especializada. Os custos de energia são também 
significativos face às exigências térmicas do processo produtivo. O gás natural 
é o combustível de excelência do subsector. 

 

3.1.3. A indústria portuguesa de louça sanitária 

A fabricação de artigos cerâmicos para usos sanitários corresponde à classe 
2342 da CAE Revisão 3 e integra as empresas produtoras de louça sanitária 
em porcelana, grés fino e grés, incluindo bacias, bidés, lavatórios, lavatórios 
de embutir, tanques, colunas, urinóis, bases de chuveiro e outros. 

Cerca de 90% da produção nacional está concentrada em 4 empresas. A par 
de unidades mais pequenas existem empresas de grande dimensão com 
assinalável evolução tecnológica ao nível da conformação e cozedura. Apesar 
da existência de concentração produtiva o poder negocial dos produtores é 
limitado. A presença de capital estrangeiro é significativa, por questões 
ligadas às economias de escala, intensidade tecnológica, deslocalização 
produtiva e comercialização integrada. Trata-se de uma indústria com 
produtos de ciclo de vida longo, crescentemente associados à moda e com 
tendência a complementarem uma oferta cada vez mais integrada. É um 
sector fortemente exportador, recorrendo a mão-de-obra especializada. Os 
custos de energia são também significativos face às exigências térmicas do 
processo produtivo. O gás natural é o combustível de excelência do 
subsector. 
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3.1.4. A indústria portuguesa de cerâmica utilitária e decorativa 

O subsector da indústria portuguesa de cerâmica utilitária e decorativa 
corresponde à classe 2341 da classificação de atividades económicas (CAE), 
Revisão 3, e inclui a produção de louça para uso doméstico ou ornamental em 
faiança, porcelana, grés fino, terracota e olaria de barro.  

Este sector, tradicionalmente exportador, canaliza uma muito grande 
percentagem das suas vendas para os mercados internacionais. 

A estrutura empresarial caracteriza-se pela predominância das pequenas e 
médias empresas, geograficamente implantadas a norte de Lisboa, 
destacando-se os distritos de Leiria (principal fornecedor de matéria prima 
para a cerâmica) e de Aveiro. Os concelhos com maior emprego, refletindo a 
implantação geográfica do sector, são Alcobaça, Batalha, Ílhavo, Vagos e 
Barcelos. Para além da mão-de-obra, este subsector também é fortemente 
dependente do consumo de energia. A subida dos custos de energia reflete-
se consideravelmente na diminuição da margem bruta destas empresas, 
obrigando à demonstração de flexibilidade e adaptabilidade.  

O combustível de excelência é o gás natural, sendo que o consumo específico 
de energia é condicionado pelas diversas cozeduras que o material está 
sujeito ao longo do seu processo de fabrico (ex. vidragem e decoração).  

 

3.1.5. A Indústria portuguesa de cerâmicas especiais 

Em relação ao subsector das cerâmicas especiais, não é possível apresentar 
uma caracterização do tipo das anteriores devido à escassez de dados e à 
própria natureza residual do segmento em causa. 

Trata-se de um subsector bastante disperso, que engloba as empresas 
produtoras de isoladores e peças isolantes, cerâmica para usos técnicos, 
outros produtos cerâmicos não refratários e produtos cerâmicos refratários 
(correspondem, respetivamente, às CAE's 23430, 23440, 23490 e 23200). 
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3.1.6. Ficha de Produto - Louça Utilitária – Faiança 

 

 
 
 
 

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Cerâmica

Subsector Louça Utilitária

família Louça de Faiança

Subfamília Louça de Faiança

Produto

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 26% 25%

matérias primas 14% 90% 13%

matérias subsidiárias 2% 100% 2%

embalagens 8% 98% 8%

outros 2% 85% 2%

Fornecimentos e serviços externos 45% 36%

Electricidade 3% 65% 2%

Combustíveis 12% 30% 4%

Água 0% 100% 0%

Trabalhos especializados 25% 100% 25%

Subcontratação 0% 100% 0%

Outros fornecimentos e Serviços 5% 100% 5%

Gastos com pessoal 29% 100% 29%

Outros gastos operacionais 0% 0% 0%

Custos globais de produção 100%

Incorp. Nac. 90%

Incorp. Estrang. 10%
Incorporação

90%

10%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

26,0%

45,0%

29,0%

0,0%

24,1%

35,6%

29,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Louça de faiança:  denominação dada a diversos produtos tais como: pratos, travessas, 
chávenas, taças, canecas, terrinas, etc, destinados a uso doméstico , os quais são 
obtidos de uma pasta porosa cozida a altas temperaturas.
Os processos de fabrico englobam o enchimento, prensagem isostática, enchimento de 
alta pressão e contramoldagem.
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3.1.7. Ficha de Produto - Louça Utilitária – Grés 

 

 
  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Cerâmica

Subsector Louça Utilitária

família Louça de Grés

Subfamília Louça de Grés

Produto

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 36% 34%

matérias primas 25% 96% 24%

matérias subsidiárias 4% 96% 3%

embalagens 6% 98% 6%

outros 1% 86% 1%

Fornecimentos e serviços externos 29% 15%

Electricidade 4% 65% 2%

Combustíveis 15% 25% 4%

Água 0% 100% 0%

Trabalhos especializados 5% 84% 5%

Subcontratação 0% 0% 0%

Outros fornecimentos e Serviços 5% 91% 4%

Gastos com pessoal 35% 100% 35%

Outros gastos operacionais 0% 0% 0%

Custos globais de produção 100%

Incorp. Nac. 84%

Incorp. Estrang. 16%
Incorporação

84%

16%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

35,9%

29,0%

34,5%

0,4%

34,5%

15,1%

34,5%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Louça de grés:  denominação dada a diversos produtos tais como: pratos, travessas, 
chávenas, taças, canecas, terrinas, etc, destinados a uso doméstico , os quais são 
obtidos de uma pasta porosa cozida a altas temperaturas.
Os processos de fabrico englobam o enchimento, enchimento de alta pressão e 
contramoldagem.
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3.1.8. Ficha de Produto - Louça Utilitária – Porcelana 

 

 
  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Cerâmica

Subsector Louça Utilitária

família Louça de Porcelana

Subfamília Louça de Porcelana

Produto

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 24% 12%

matérias primas 18% 45% 8%

matérias subsidiárias 1% 0% 0%

embalagens 3% 100% 3%

outros 2% 20% 0,4%

Fornecimentos e serviços externos 22% 11%

Electricidade 5% 65% 3%

Combustíveis 12% 25% 3%

Água 0% 100% 0%

Trabalhos especializados 2% 100% 2%

Subcontratação 0% 0% 0%

Outros fornecimentos e Serviços 3% 100% 3%

Gastos com pessoal 54% 100% 54%

Outros gastos operacionais 0% 0% 0%

Custos globais de produção 100%

Incorp. Nac. 77%

Incorp. Estrang. 23%
Incorporação

77%

23%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

24,0%

21,9%

54,0%

0,0%

11,5%

11,2%

54,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Louça de porcelana:  denominação dada a diversos produtos tais como: pratos, 
travessas, chávenas, taças, canecas, terrinas, etc, destinados a uso doméstico, os quais 
apresentam elevada resistência mecânica,  baixa porosidade e alta densidade. 
Estas caraterísticas são função das matérias-primas utilizadas de elevada qualidade, do 
processo de fabrico, que pode ser de enchimento, prensagem isostática, enchimento 
de alta pressão ou contramoldagem e dos ciclos de cozedura a elevadas temperaturas.
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3.1.9. Ficha de Produto - Pavimentos 

 

 
  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Cerâmica

Subsector Pavimento e revestimento

família Pavimento

Subfamília Pavimento

Produto

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 35% 31%

matérias primas 18% 84% 15%

matérias subsidiárias 3% 87% 3%

embalagens 6% 98% 6%

outros 8% 90% 7%

Fornecimentos e serviços externos 29% 13%

Electricidade 9% 65% 6%

Combustíveis 16% 26% 4%

Água 0% 100% 0%

Trabalhos especializados 2% 30% 1%

Subcontratação 0% 0% 0%

Outros fornecimentos e Serviços 2% 80% 2%

Gastos com pessoal 27% 100% 27%

Outros gastos operacionais 9% 47% 4%

Custos globais de produção 100%

Incorp. Nac. 75%

Incorp. Estrang. 25%
Incorporação

75%

25%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

35,0%

29,4%

27,0%

9,0%

30,8%

12,5%

27,0%

4,2%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Pavimento cerâmico:  denominação dada a produtos cerâmicos de acabamento, para 
ladrilhos, que consoante o processo de fabrico e a absorção de água podem ter várias 
designações, nomeadamente , porcelânico, grês, monoporosa, etc.  
A conformação das peças é efetuada por  via seca através de prensagem unidirecional, 
de pó atomizado. As peças  são posteriormente sujeitas a secagem, vidragem e 
cozedura.
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3.1.10. Ficha de Produto - Revestimentos 

 

  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Cerâmica

Subsector Pavimento e revestimento

família Revestimento

Subfamília Revestimento

Produto

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 43% 33%

matérias primas 29% 80% 23%

matérias subsidiárias 5% 40% 2%

embalagens 5% 92% 5%

outros 4% 75% 3%

Fornecimentos e serviços externos 36% 21%

Electricidade 8% 65% 5%

Combustíveis 17% 30% 5%

Água 0% 100% 0%

Trabalhos especializados 3% 98% 3%

Subcontratação 1% 85% 1%

Outros fornecimentos e Serviços 7% 95% 7%

Gastos com pessoal 20% 100% 20%

Outros gastos operacionais 1% 100% 1%

Custos globais de produção 100%

Incorp. Nac. 75%

Incorp. Estrang. 25%
Incorporação

75%

25%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

43,0%

36,0%

20,0%

1,5%

32,8%

20,7%

20,0%

1,5%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Revestimento cerâmico:  denominação dada a produtos cerâmicos de acabamento, 
para azulejos, que consoante o processo de fabrico e a absorção de água podem ter 
várias designações, nomeadamente , porcelânico, grês, monoporosa, etc.  
A conformação das peças é efetuada por  via seca através de prensagem unidirecional, 
de pó atomizado. As peças  são posteriormente sujeitas a secagem, vidragem e 
cozedura.
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3.1.11. Ficha de Produto - Tijolo 

 

 
 
 
 

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Cerâmica

Subsector Cerâmica estrutural

família Tijolo

Subfamília Tijolo de furação horizontal

Produto

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 7% 7%

matérias primas 4% 100% 4%

matérias subsidiárias 2% 87% 2%

embalagens 1% 95% 1%

outros 0% 100% 0%

Fornecimentos e serviços externos 65% 31%

Electricidade 10% 65% 7%

Combustíveis 48% 38% 18%

Água 0% 100% 0%

Trabalhos especializados 2% 90% 2%

Subcontratação 0% 0% 0%

Outros fornecimentos e Serviços 5% 85% 4%

Gastos com pessoal 27% 100% 27%

Outros gastos operacionais 1% 100% 1%

Custos globais de produção 100%

Incorp. Nac. 66%

Incorp. Estrang. 34%
Incorporação

66%

34% Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

6,9%

65,1%

27,0%

1,0%

6,7%

30,9%

27,0%

1,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Tijolo de furação horizontal:  denominação dada a produtos cerâmicos  para paredes 
de alvenaria.
A conformação das peças  é realizada  por  extrusão, as quais posteriormente à sua 
secagem  são sujeitas a uma cozedura com temperaturas que rondam os 900ºC.
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3.1.12. Ficha de Produto - Telha 

 

 

 

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Cerâmica

Subsector Cerâmica estrutural

família Telha

Subfamília Telha

Produto

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 17% 16%

matérias primas 7% 89% 6%

matérias subsidiárias 1% 60% 1%

embalagens 6% 99% 6%

outros 3% 95% 3%

Fornecimentos e serviços externos 46% 19%

Electricidade 9% 65% 6%

Combustíveis 32% 25% 8%

Água 0% 100% 0%

Trabalhos especializados 1% 98% 1%

Subcontratação 0% 0% 0%

Outros fornecimentos e Serviços 4% 96% 4%

Gastos com pessoal 36% 100% 36%

Outros gastos operacionais 1% 100% 1%

Custos globais de produção 100%

Incorp. Nac. 72%

Incorp. Estrang. 28%
Incorporação

72%

28%
Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

17,2%

46,1%

36,0%

1,0%

15,8%

18,7%

36,0%

1,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Telha cerâmica:  denominação dada a produto cerâmico para revestimento de 
coberturas e fachadas.  
A pasta é sujeita a extrusão, de forma a atingir compactação suficiente para a  
conformação das peças a realizar por prensagem, da qual resulta o formato final do 
modelo de  telha pretendido. Posteriormente  estas peças são sujeitas a secagem e 
cozedura.
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3.2. Produtos metálicos  

O sector Metalúrgico e Metalomecânica setor metalúrgico e metalomecânica 
em Portugal terminou o ano de 2013 com exportações superiores a 12.500 
milhões de euros, um crescimento de 21,55% desde 2010. 

As exportações realizadas em dezembro de 2013 ascenderam a 892 milhões 
de euros, o que representou um crescimento de 5,9% face aos valores 
verificados no mês homólogo de 2012. 

No que se refere aos valores globais do ano de 2013, constata-se que o setor 
exportou um total de 12.587 milhões de euros. 

Em termos de faturação o sector representa agora 18% do PIB português. 

O setor metalúrgico e metalomecânico continua a ser setor líder das 
exportações nacionais, representado quase 30% das vendas da indústria 
transformadora nacional ao exterior. 

O peso das exportações na faturação também subiu representado agora 46% 
do total faturado. 

As exportações do setor para fora da União Europeia continuaram a crescer 
em 2013 tendo ascendido a praticamente 3.900 milhões de euros, o que 
corresponde a perto de 31% das exportações totais e um crescimento de 
2,5% face às vendas para os mesmos mercados no ano de 2012. 

De referir ainda que na análise das exportações para o período de 2010 a 
2013, o sector revelou um crescimento de 21,55% no volume das exportações 
sendo de assinalar que o peso dos mercados fora da europa nesse 
crescimento teve uma subida notável de 67%, o que é revelador da estratégia 
de diversificação de mercados que o sector aplicou, face à crise interna 
europeia. 

Outro dado relevante de 2013 refere-se ao facto deste setor ter conseguido 
exportar, em 2013, para um total de 200 países, tendo conseguido suplantar 
o valor alcançado em 2012. 

Fora da União Europeia, verifica-se que os 13 mercados que mais têm 
crescido são Angola, EUA, Marrocos, Argélia, Brasil, Moçambique, Turquia, 
México, China, Rússia, Índia, África do Sul e Colômbia. Comparando com os 
dados das exportações para esses mercados em 2010, constata-se que o 
crescimento foi ligeiramente superior a 100%. 
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3.2.1. Ficha de Produto - Equipamento de aquecimento utilizando combustíveis sólidos - Trempes, fogareiros e grelhadores 

 

 

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Metalomecânica

Subsector

família idem

Subfamília idem

Produto Trempes, fogareiros e grelhadores

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 54,0% 36,5%

matérias primas 35,0% 90% 31,5%

matérias subsidiárias 17,0% 20% 3,4%

embalagens 2,0% 80% 1,6%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 6,0% 3,8%

Electricidade 5,5% 65% 3,6%

Combustíveis 0,5% 35% 0,2%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 0,0%

Gastos com pessoal 40,0% 100% 40,0%

Outros gastos operacionais 0,0% 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 80%

Incorp. Estrang. 20%
Incorporação

Equipamentos para aquecimento de 

alimentos

80%

20%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

54,0%

6,0%

40,0%

0,0%

36,5%

3,8%

40,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Trempes, fogareiros e grelhadores: equipamentos  alimentados a gás para 
aquecimento de alimentos alimentados.
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3.2.2. Ficha de Produto - Equipamento de aquecimento utilizando combustíveis sólidos - vários 

 
  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Metalomecânica

Subsector

família Idem

Subfamília Idem

Produto Diversos

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 61,0% 30,4%

matérias primas 50,0% 40% 20,0%

matérias subsidiárias 9,0% 95% 8,6%

embalagens 2,0% 90% 1,8%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 20,0% 19,3%

Electricidade 2,0% 65% 1,3%

Combustíveis 0,0% 0,0%

Água 0,0% 100% 0,0%

Trabahos especializados 0,0% 0,0%

Subcontratação 15,0% 100% 15,0%

Outros fornecimentos e Serviços 3,0% 100% 3,0%

Gastos com pessoal 19,0% 0,0%

Outros gastos operacionais 0,0% 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 50%

Incorp. Estrang. 50%
Incorporação

Equipamentos para aquecimento 

utilizando combustíveis sólidos

50%50%
Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

61,0%

20,0%

19,0%

0,0%

30,4%

19,3%

0,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Equipamentos para aquecimento utilizando combustíveis sólidos: equipamentos para 
aquecimento ambiente (caldeiras, recuperadores, salamandras) e alimentar (fogões a 
lenha).
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3.2.3. Ficha de Produto - Equipamento de aquecimento utilizando combustíveis sólidos - Redutores de Gás 

 

 

 

 
  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Metalomecânica

Subsector

família Redutores de Gás

Subfamília Redutores de Gás

Produto Redutores de Gás

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 59,0% 47,2%

matérias primas 50,0% 80% 40,0%

matérias subsidiárias 9,0% 80% 7,2%

embalagens 0,0%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 1,0% 0,7%

Electricidade 1,0% 65% 0,7%

Combustíveis 0,0%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 0,0%

Gastos com pessoal 40,0% 100% 40,0%

Outros gastos operacionais 0,0% 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 88%

Incorp. Estrang. 12%
Incorporação

Equipamentos para aquecimento de 

alimentos

88%

12%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

59,0%

1,0%

40,0%

0,0%

47,2%

0,7%

40,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Redutores de gás: equipamentos  que permitem a redução de gás proveniente de 
canalizações ou reservatórios para um caudal  controlado que permita a sua utilização 
em equipamentos de  aquecimento de alimentos, aquecedores, maçaricos, etc
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3.2.4. Ficha de Produto - Louça metálica em aço inox 

 

  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Metalomecânica

Subsector Utensílios domésticos

família Louça metálica

Subfamília Louça em Aço Inox

Produto Louça em Aço Inox

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 65,2% 21,3%

matérias primas 54,0% 29% 15,7%

matérias subsidiárias 6,0% 52% 3,1%

embalagens 5,0% 49% 2,5%

outros 0,2% 55% 0,1%

Fornecimentos e serviços externos 10,8% 8,7%

Electricidade 3,8% 65% 2,5%

Combustíveis 1,0% 25% 0,3%

Água 0,0% 100% 0,0%

Trabalhos especializados 2,0% 100% 2,0%

Subcontratação 4,0% 100% 4,0%

Outros fornecimentos e Serviços 0,0%

Gastos com pessoal 23,0% 100% 23,0%

Outros gastos operacionais 1,0% 100% 1,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 54%

Incorp. Estrang. 46%
Incorporação 54%

46% Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

65,2%

10,8%

23,0%

0,0%

21,3%

8,7%

23,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Louça metálica:  denominação dada a uma diversidade enorme de produtos que 
incluem, panelas, caçarolas, cafeteiras, frigideiras,  panelas , etc, destinadas a uso 
doméstico e que utilizam aço inox como matéria prima principal.
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3.2.5. Ficha de Produto - Louça metálica em alumínio 

 

  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Metalomecânica

Subsector Utensílios domésticos

família Louça metálica

Subfamília Louça em Alumínio

Produto Louça em Alumínio

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 64,9% 8,7%

matérias primas 58,9% 6% 3,5%

matérias subsidiárias 1,7% 87% 1,5%

embalagens 4,2% 87% 3,7%

outros 0,1% 58% 0,1%

Fornecimentos e serviços externos 12,1% 9,8%

Electricidade 4,1% 65% 2,7%

Combustíveis 1,1% 25% 0,3%

Água 0,0% 100% 0,0%

Trabalhos especializados 2,4% 100% 2,4%

Subcontratação 4,5% 100% 4,5%

Outros fornecimentos e Serviços 0,0%

Gastos com pessoal 22,0% 100% 22,0%

Outros gastos operacionais 1,0% 100% 1,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 42%

Incorp. Estrang. 58%
Incorporação

42%
58%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

64,9%

12,1%

22,0%

0,0%

8,7%

9,8%

22,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Louça metálica:  denominação dada a uma diversidade enorme de produtos que 
incluem, panelas, caçarolas, cafeteiras, frigideiras,  panelas , etc, destinadas a uso 
doméstico e que utilizam  alumínio como matéria prima principal.
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3.2.6. Ficha de Produto - Cutelaria doméstica 

 

 

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Metalomecânica

Subsector Utensílios de mesa

família Cutelarias

Subfamília facas, garfos e colheres de mesa

Produto em aço inox

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 34,0% 21,2%

matérias primas 17% 49% 8,3%

matérias subsidiárias 11% 65% 7,2%

embalagens 6% 95% 5,7%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 34,0% 32,0%

Electricidade 4% 65% 2,6%

Combustíveis 0,5% 39% 0,2%

Água 100% 0,0%

Trabalhos especializados 1% 71% 0,7%

Subcontratação 23% 100% 23,0%

Outros fornecimentos e Serviços 6% 100% 5,5%

Gastos com pessoal 32,0% 100% 32,0%

Outros gastos operacionais 0,0% 100% 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 85%

Incorp. Estrang. 15%
Incorporação

85%

15%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

34,0%

34,0%

32,0%

0,0%

21,2%

32,0%

32,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Cutelarias: utensílios de mesa para manuseamento de alimentos (facas, garfos, 
colheres) utilizando como matéria prima principal o aço inox.  Tipo de produto que 
exige  uma elevada intensidade de operações manuais, quer efectuadas dentro da 
empresa, quer subcontratadas)
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3.2.7. Ficha de Produto - Dobradiças e fechaduras 

 

   

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Metalomecânica

Subsector Ferragens para a construção civil

família Dobradiças e fechaduras

Subfamília Dobradiças e fechaduras

Produto Dobradiças e fechaduras

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 43,0% 30,4%

matérias primas 35% 65% 22,8%

matérias subsidiárias 5,50% 95% 5,2%

embalagens 1,50% 95% 1,4%

outros 1% 100% 1,0%

Fornecimentos e serviços externos 8,0% 6,0%

Electricidade 3% 65% 2,0%

Combustíveis 1,50% 36% 0,5%

Água 0% 100% 0,0%

Trabalhos especializados 2% 100% 2,0%

Subcontratação 1% 100% 1,0%

Outros fornecimentos e Serviços 0,50% 100% 0,5%

Gastos com pessoal 49,0% 100% 49,0%

Outros gastos operacionais 0,0% 100% 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 85%

Incorp. Estrang. 15%
Incorporação

85%

15%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

43,0%

8,0%

49,0%

0,0%

30,4%

6,0%

49,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Dobradiças e fechaduras (trincos mecânicos): produtos sujeitos a corpo normativo e 
legislativo  bem definido (regulamento dos Produtos da Construção Civil), para 
incorporação em portas, janelas no  âmbito da construção civil de edifícios.
Forte concorrência asiática para produtos de média e baixa gama, "empurrando" os 
fabricantes para nichos de mercado e/ou de maior valor acrescentado.
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3.2.8. Ficha de Produto – Eletrobombas 

 

   

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Metalomecânica

Subsector

família Electrobombas

Subfamília Electrobombas

Produto Electrobombas

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 70,0% 29,4%

matérias primas 70,0% 42% 29,4%

matérias subsidiárias 0,0%

embalagens 0,0%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 3,7% 3,2%

Electricidade 0,6% 65% 0,4%

Combustíveis 0,5% 35% 0,2%

Água 100% 0,0%

Trabahos especializados 0,7% 100% 0,7%

Subcontratação 0,4% 100% 0,4%

Outros fornecimentos e Serviços 1,5% 100% 1,5%

Gastos com pessoal 26,3% 100% 26,3%

Outros gastos operacionais 0,0% 100% 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 59%

Incorp. Estrang. 41%
Incorporação

Sist. de alimentação e escoam. de 

águas

59%

41% Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

70,0%

3,7%

26,3%

0,0%

29,4%

3,2%

26,3%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Electrobombas: equipamentos  muito variados para extração de água em poços, furos 
ou de superfície, utilizados em equipamentos residenciais, públicos, construção, 
indústria e agricultura.
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3.2.9. Ficha de Produto - Tubos de aço 

 

   

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Metalomecânica

Subsector

família Tubos de Aço

Subfamília Tubos de Aço

Produto Tubos de aço

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 95,4% 41,3%

matérias primas 93,5% 43% 40,2%

matérias subsidiárias 0,1% 19% 0,0%

embalagens 0,5% 70% 0,4%

outros 1,3% 54% 0,7%

Fornecimentos e serviços externos 2,2% 1,7%

Electricidade 0,7% 65% 0,5%

Combustíveis 0,2% 25% 0,1%

Água 0,0% 100% 0,0%

Trabalhos especializados 0,5% 98% 0,5%

Subcontratação 0,2% 100% 0,2%

Outros fornecimentos e Serviços 0,6% 85% 0,5%

Gastos com pessoal 2,4% 100% 2,4%

Outros gastos operacionais 0,0% 100% 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 47%

Incorp. Estrang. 53%
Incorporação

Sistemas de alimentação e 

escoamentos de águas

47%53%
Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

95,4%

2,2%

2,4%

0,0%

41,3%

1,7%

2,4%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Tubos de Aço: denominação dada a uma diversidade  grande de produtos de diversos 
diâmetros e diversos estados de acabamento, destinados  à condução de fluidos 
domésticos e industriais.
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3.2.10. Ficha de Produto – Luminárias 

 

 
 

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Metalomecânica

Subsector Iluminação

família Luminárias

Subfamília Luminárias de interior

Produto

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 64,1% 11,2%

matérias primas 62,0% 15% 9,3%

matérias subsidiárias 0,1% 50% 0,1%

embalagens 2,0% 90% 1,8%

outros 0,0% 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 9,9% 8,9%

Electricidade 0,4% 65% 0,3%

Combustíveis 0,8% 35% 0,3%

Água 0,1% 100% 0,1%

Trabalhos especializados 1,3% 100% 1,3%

Subcontratação 6,3% 95% 6,0%

Outros fornecimentos e Serviços 1,0% 96% 1,0%

Gastos com pessoal 26,0% 100% 26,0%

Outros gastos operacionais 0,0% 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 46%

Incorp. Estrang. 54%
Incorporação

46%
54%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

64,1%

9,9%

26,0%

0,0%

11,2%

8,9%

26,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Luminárias: enquadram-se nesta família  uma diversidade muito grande de armaduras 
para iluminação de tecto, de parede e não só, muitas vezes à medida para 
determinados empreendimentos, com uma componente de inovação e design 
importante . As  armaduras de iluminação, produzidas em grandes quantidades e para 
utilizações  em  espaços menos nobres e não técnicos  não estão aqui incluídas .
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3.3. Produtos de pedra – rochas ornamentais 

A existência de inúmeras jazidas e de uma realidade geológica bastante rica 
que compreende uma grande variedade de Mármores, Calcários e Granitos e 
uma longa tradição no trabalho da Pedra, fazem com que Portugal se 
encontre, neste domínio, na linha da frente, em termos Europeus e Mundiais. 

O Sector da Pedra Natural é composto por dois subsectores, o subsector das 
Rochas Ornamentais e das Rochas Industriais. 

O subsector das Rochas Ornamentais divide-se em dois tipos de empresas, 
empresas de extração e de transformação pedra. Atualmente existem 3355 
empresas que empregam diretamente 27000 trabalhadores. 

Portugal ocupa, a nível Europeu, o 3º lugar, a seguir à Itália e à Espanha e o 8º 
lugar entre os países produtores de pedra natural a nível mundial. 

O Sector em 2013 apresentou um volume de negócio na ordem dos 1.4 Mil 
Milhões €, dos quais cerca de 60% foram para exportação e destes 45% para 
fora da Europa. É um Sector com forte vocação exportadora, registando no 
mesmo ano vendas para 116 países. 

A produção de pedra natural tem como principais consumidores os sectores 
da construção civil e obras públicas. 

O subsector das Rochas Ornamentais inclui as empresas envolvidas na 
extração de mármores e outras rochas calcárias com menor grau de 
cristalização e de granito e outras rochas siliciosas, bem como empresas 
transformadoras que procedem ao trabalho da pedra. Em muitas situações as 
duas atividades são desenvolvidas de forma integrada por empresas que 
utilizam como inputs, não só blocos adquiridos no mercado como procedem 
à transformação de blocos extraídos das próprias pedreiras. 

A transformação da rocha ornamental engloba várias etapas, as quais variam 
de instalação para instalação, dependendo da sua dimensão e vocação, e 
também do tipo de material transformado, pelo que o processo produtivo 
será diferente mas com características transversais a todas as empresas de 
transformação. 
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1.5.1. Ficha de Produto - Pavimentos em Calcário 

 

  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Rochas Ornamentais

Subsector Materiais de Construção

Família Pavimentos e Revestimentos

Subfamília Pavimentos em Calcário

Produto Pavimentos em Calcário

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação nacional 

relativamente ao custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 41,7% 37,5%

matérias primas 41,7% 90% 37,5%

matérias subsidiárias 0,0% 0,0%

embalagens 0,0% 0,0%

outros 0,0% 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 27,0% 23,2%

Electricidade 2,5% 65% 1,6%

Combustíveis 3,9% 25% 1,0%

Água 0,0% 100% 0,0%

Trabalhos especializados 3,5% 100% 3,5%

Subcontratação 10,5% 100% 10,5%

Outros fornecimentos e Serviços 6,6% 100% 6,6%

Gastos com pessoal 31,3% 100% 31,3%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 92,0%

Incorp. Estrang. 8,0%
Incorporação

92,0%

8,0%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

41,7%

27,0%

31,3%

0,0%

37,5%

23,2%

31,3%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Pavimentos : Denominação atribuida a placa fina ou mosaico com formato quadrado 
ou rectangular para piso exterior e interior.
Elemento plano de pedra natural obtido por corte ou fendilhamento com uma 
espessura nominal > 12 mm. É colocado sobre uma estrutura por intermédio de 
argamassas, colas ou outros elementos de suporte.
O calcário aqui representado é produzido em Portugal e fornecido por empresas 
portuguesas por isso representa 90% de incorporação nacional.
O custo do produto é calculado por metro quadrado.
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1.5.2. Ficha de Produto - Revestimentos em Calcário 

 
  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Rochas Ornamentais

Subsector Materiais de Construção

Família Pavimentos e Revestimentos

Subfamília Revestimentos em Calcário

Produto Revestimentos em Calcário

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação nacional 

relativamente ao custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 41,7% 37,5%

matérias primas 41,7% 90% 37,5%

matérias subsidiárias 0,0% 0,0%

embalagens 0,0% 0,0%

outros 0,0% 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 27,0% 23,2%

Electricidade 2,5% 65% 1,6%

Combustíveis 3,9% 25% 1,0%

Água 0,0% 0,0%

Trabalhos especializados 3,5% 100% 3,5%

Subcontratação 10,5% 100% 10,5%

Outros fornecimentos e Serviços 6,6% 100% 6,6%

Gastos com pessoal 31,3% 100% 31,3%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 92,0%

Incorp. Estrang. 8,0%
Incorporação

92,0%

8,0%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

41,7%

27,0%

31,3%

0,0%

37,5%

23,2%

31,3%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Revestimentos: Denominação atribuida a placa cortada à medida destinada a 
revestimento de paredes e de tectos exteriores ou interiores, fixadas a uma estrutura 
quer mecanicamente, quer por por intermédio de argamassas ou colas. Elemento 
plano de pedra natural obtido por corte ou fendilhamento .
O calcário aqui representado é produzido em Portugal e fornecido por empresas 
portuguesas por isso representa 90% de incorporação nacional.
O custo do produto é calculado por metro quadrado.
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1.5.3. Ficha de Produto - Pavimentos em granito 

 

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Rochas Ornamentais

Subsector Materiais de Construção

Família Pavimentos e Revestimentos

Subfamília Pavimentos em Granito

Produto Pavimento em Granito

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação nacional 

relativamente ao custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 56,0% 46,4%

matérias primas 40,0% 90% 36,0%

matérias subsidiárias 12,0% 70% 8,4%

embalagens 4,0% 50% 2,0%

outros 0,0% 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 20,0% 11,2%

Electricidade 8,0% 65% 5,2%

Combustíveis 8,0% 25% 2,0%

Água 0,0% 0,0%

Trabalhos especializados 0,0% 0,0%

Subcontratação 0,0% 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 4,0% 100% 4,0%

Gastos com pessoal 24,0% 100% 24,0%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 81,6%

Incorp. Estrang. 18,4%
Incorporação

81,6%

18,4%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

56,0%

20,0%

24,0%

0,0%

46,4%

11,2%

24,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Pavimentos : Denominação atribuida a placa fina ou mosaico com formato quadrado 
ou rectangular para piso exterior e interior.
Elemento plano de pedra natural obtido por corte ou fendilhamento com uma 
espessura nominal > 12 mm. É colocado sobre uma estrutura por intermédio de 
argamassas, colas ou outros elementos de suporte.
O granito aqui representado é produzido em Portugal e fornecido por empresas 
portuguesas por isso representa 90% de incorporação nacional.
O custo do produto é calculado por metro quadrado.
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1.5.4. Ficha de Produto - Revestimentos em granito 

 
 

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Rochas Ornamentais

Subsector Materiais de Construção

Família Pavimentos e Revestimentos

Subfamília Revestimentos em Granito

Produto Revestimento em Granito

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação nacional 

relativamente ao custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 56,0% 46,4%

matérias primas 40,0% 90% 36,0%

matérias subsidiárias 12,0% 70% 8,4%

embalagens 4,0% 50% 2,0%

outros 0,0% 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 20,0% 11,2%

Electricidade 8,0% 65% 5,2%

Combustíveis 8,0% 25% 2,0%

Água 0,0% 0,0%

Trabalhos especializados 0,0% 0,0%

Subcontratação 0,0% 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 4,0% 100% 4,0%

Gastos com pessoal 24,0% 100% 24,0%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 81,6%

Incorp. Estrang. 18,4%
Incorporação

81,6%

18,4%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

56,0%

20,0%

24,0%

0,0%

46,4%

11,2%

24,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Revestimentos: Denominação atribuida a placa cortada à medida destinada a 
revestimento de paredes e de tectos exteriores ou interiores, fixadas a uma estrutura 
quer mecanicamente, quer por por intermédio de argamassas ou colas. Elemento 
plano de pedra natural obtido por corte ou fendilhamento .
O granito aqui representado é produzido em Portugal e fornecido por empresas 
portuguesas por isso representa 90% de incorporação nacional.
O custo do produto é calculado por metro quadrado.
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1.5.5. Ficha de Produto - Cubos, Guias e Paralelepípedo em Granito  

 
  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Rochas Ornamentais

Subsector Materiais de Construção

Família Cubos, Guias e Paralelepípedo em Granito

Subfamília Cubos, Guias e Paralelepípedo em Granito

Produto Cubos, Guias e Paralelepípedo em Granito

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação nacional 

relativamente ao custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 60,0% 50,0%

matérias primas 44,0% 90% 39,6%

matérias subsidiárias 12,0% 70% 8,4%

embalagens 4,0% 50% 2,0%

outros 0,0% 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 12,0% 9,2%

Electricidade 8,0% 65% 5,2%

Combustíveis 0,0% 25% 0,0%

Água 0,0% 0,0%

Trabalhos especializados 0,0% 0,0%

Subcontratação 0,0% 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 4,0% 100% 4,0%

Gastos com pessoal 28,0% 100% 28,0%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 87,2%

Incorp. Estrang. 12,8%
Incorporação

87,2%

12,8%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

60,0%

12,0%

28,0%

0,0%

50,0%

9,2%

28,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Cubos e Paralelepípedo: Unidade de pedra natural obtida por corte ou fendilhamento 
e utilizada como material de pavimentação, no qual a largura nominal não excede duas 
vezes a espessura e o comprimento não excede o dobro da largura.
Guia: Elemento com comprimento superior a 300 mm, normalmente utilizado para as 
bordaduras das estradas ou passeios.
O granito aqui representado é produzido em Portugal e fornecido por empresas 
portuguesas por isso representa 90% de incorporação nacional.
O custo do produto é calculado por metro quadrado.
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1.5.6. Ficha de Produto - Cantarias em Granito 

 
  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Rochas Ornamentais

Subsector Materiais de Construção

Família Cantarias em Granito

Subfamília Cantarias em Granito

Produto Cantarias em Granito

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação nacional 

relativamente ao custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 62,5% 53,8%

matérias primas 50,0% 90% 45,0%

matérias subsidiárias 12,5% 70% 8,8%

embalagens 0,0% 0,0%

outros 0,0% 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 12,5% 8,1%

Electricidade 12,5% 65% 8,1%

Combustíveis 0,0% 25% 0,0%

Água 0,0% 0,0%

Trabalhos especializados 0,0% 0,0%

Subcontratação 0,0% 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 0,0% 0,0%

Gastos com pessoal 25,0% 100% 25,0%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 86,9%

Incorp. Estrang. 13,1%
Incorporação

86,9%

13,1%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

62,5%

12,5%

25,0%

0,0%

53,8%

8,1%

25,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Cantarias: Elemento de construção em pedra maciça trabalhada a quaisquer medidas 
específicas e com funções resistentes ou não.
O granito aqui representado é produzido em Portugal e fornecido por empresas 
portuguesas por isso representa 90% de incorporação nacional.
O custo do produto é calculado por metro quadrado.
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1.5.7. Ficha de Produto - Mobiliário Urbano em Granito 

 
  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Rochas Ornamentais

Subsector Materiais de Construção

Família Mobiliário Urbano em Granito

Subfamília Mobiliário Urbano em Granito

Produto

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação nacional 

relativamente ao custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 60,0% 48,0%

matérias primas 40,0% 90% 36,0%

matérias subsidiárias 10,0% 70% 7,0%

embalagens 10,0% 50% 5,0%

outros 0,0% 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 10,0% 6,5%

Electricidade 10,0% 65% 6,5%

Combustíveis 0,0% 25% 0,0%

Água 0,0% 0,0%

Trabalhos especializados 0,0% 0,0%

Subcontratação 0,0% 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 0,0% 0,0%

Gastos com pessoal 30,0% 100% 30,0%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 84,5%

Incorp. Estrang. 15,5%
Incorporação

84,5%

15,5%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

60,0%

10,0%

30,0%

0,0%

48,0%

6,5%

30,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Mobiliário urbano: Designação dada a diversas peças produzidas para uso exterior, 
como bancos, mesas, papeleiras e bebedouros.
O granito aqui representado é produzido em Portugal e fornecido por empresas 
portuguesas por isso representa 90% de incorporação nacional.
O custo do produto é calculado por metro quadrado.
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1.5.8. Ficha de Produto - Pavimentos em Mármore 

 

  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Rochas Ornamentais

Subsector Materiais de Construção

Família Pavimentos e Revestimentos

Subfamília Pavimentos em Mármore

Produto Pavimentos em Mármore

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação nacional 

relativamente ao custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 51,0% 43,3%

matérias primas 40,0% 90% 36,0%

matérias subsidiárias 9,0% 70% 6,3%

embalagens 2,0% 50% 1,0%

outros 0,0% 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 17,7% 8,9%

Electricidade 8,0% 65% 5,2%

Combustíveis 8,0% 25% 2,0%

Água 0,0% 0,0%

Trabalhos especializados 0,0% 0,0%

Subcontratação 0,0% 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 1,7% 100% 1,7%

Gastos com pessoal 31,3% 100% 31,3%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 83,5%

Incorp. Estrang. 16,5%
Incorporação

83,5%

16,5%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

51,0%

17,7%

31,3%

0,0%

43,3%

8,9%

31,3%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Pavimentos : Denominação atribuida a placa fina ou mosaico com formato quadrado 
ou rectangular para piso exterior e interior.
Elemento plano de pedra natural obtido por corte ou fendilhamento com uma 
espessura nominal > 12 mm. É colocado sobre uma estrutura por intermédio de 
argamassas, colas ou outros elementos de suporte.
O mármore aqui representado é produzido em Portugal e fornecido por empresas 
portuguesas por isso representa 90% de incorporação nacional.
O custo do produto é calculado por metro quadrado.
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1.5.9. Ficha de Produto - Revestimentos em Mármore 

 

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Rochas Ornamentais

Subsector Materiais de Construção

Família Pavimentos e Revestimentos

Subfamília Revestimentos em Mármore

Produto Revestimentos em Mármore

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação nacional 

relativamente ao custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 51,0% 43,3%

matérias primas 40,0% 90% 36,0%

matérias subsidiárias 9,0% 70% 6,3%

embalagens 2,0% 50% 1,0%

outros 0,0% 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 17,7% 8,9%

Electricidade 8,0% 65% 5,2%

Combustíveis 8,0% 25% 2,0%

Água 0,0% 0,0%

Trabalhos especializados 0,0% 0,0%

Subcontratação 0,0% 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 1,7% 100% 1,7%

Gastos com pessoal 31,3% 100% 31,3%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 83,5%

Incorp. Estrang. 16,5%
Incorporação

83,5%

16,5%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

51,0%

17,7%

31,3%

0,0%

43,3%

8,9%

31,3%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Revestimentos: Denominação atribuida a placa cortada à medida destinada a 
revestimento de paredes e de tectos exteriores ou interiores, fixadas a uma estrutura 
quer mecanicamente, quer por por intermédio de argamassas ou colas. Elemento 
plano de pedra natural obtido por corte ou fendilhamento .
O mármore aqui representado é produzido em Portugal e fornecido por empresas 
portuguesas por isso representa 90% de incorporação nacional.
O custo do produto é calculado por metro quadrado.
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1.5.10. Ficha de Produto - Cantarias em Mármore 

 

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Rochas Ornamentais

Subsector Materiais de Construção

Família Cantarias em Mármore

Subfamília Cantarias em Mármore

Produto Cantarias em Mármore

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação nacional 

relativamente ao custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 60,0% 50,2%

matérias primas 45,0% 90% 40,5%

matérias subsidiárias 11,0% 70% 7,7%

embalagens 4,0% 50% 2,0%

outros 0,0% 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 15,0% 10,6%

Electricidade 12,5% 65% 8,1%

Combustíveis 0,0% 25% 0,0%

Água 0,0% 0,0%

Trabalhos especializados 0,0% 0,0%

Subcontratação 0,0% 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 2,5% 100% 2,5%

Gastos com pessoal 25,0% 100% 25,0%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 85,8%

Incorp. Estrang. 14,2%
Incorporação

85,8%

14,2%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

60,0%

15,0%

25,0%

0,0%

50,2%

10,6%

25,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Cantarias: Elemento de construção em pedra maciça trabalhada a quaisquer medidas 
específicas e com funções resistentes ou não.
O mármore aqui representado é produzido em Portugal e fornecido por empresas 
portuguesas por isso representa 90% de incorporação nacional.
O custo do produto é calculado por metro quadrado.
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3.4. Produtos de plástico 

Em Portugal existem próximo de um milhar de empresas a trabalhar na 
fabricação de artigos de matérias plásticas. As unidades fabris de 
transformação de matérias plásticas localizam-se na sua maioria no litoral, 
entre Braga e Setúbal, com alguma expressão nos distritos do Porto, Leiria, 
Aveiro e Lisboa. 

As unidades de produção são na sua maioria de pequena dimensão (menos 
de 50 trabalhadores por empresa), embora deem emprego a mais de 
duzentas mil pessoas. 

As empresas transformadoras das matérias plásticas trabalham com produtos 
muito diversificados e estabelecem relações com os mercados de destino dos 
seus produtos bastante diferenciadas. Por vezes elas produzem bens finais 
que fornecem a empresas ou cadeias de distribuição que os vendem depois 
diretamente a consumidores finais. 

A fileira onde se situa o sector dos plásticos é constituída por empresas do 
sector químico que fornecem a matéria-prima, pelos fornecedores de 
aditivos, pelos produtores de máquinas e moldes e pelas empresas de 
transformação. O ciclo é depois “fechado” através da reciclagem, visto parte 
do material recuperado voltar a ser introduzido na cadeia produtiva, dando 
origem a novos produtos. 

As empresas de transformação são o elemento mais frágil de toda esta 
cadeia. Por um lado, estão dependentes dos fornecimentos de matérias-
primas, controlados por algumas multinacionais do sector químico que, por 
deterem um quase monopólio de determinados materiais, definem o preço 
unilateralmente; por outro, sofrem uma enorme pressão a jusante, já que a 
maioria das empresas de transformação são PMEs, enquanto os clientes são, 
em grande parte, importantes grupos dos sectores alimentar, automóvel, e 
vários outros. 

A fileira dos plásticos, segundo o DPP, apresenta na região Norte e Centro 
Litoral os seguintes componentes principais: 

 Um núcleo central constituído por empresas que simultaneamente 
são grandes produtoras de moldes e de plásticos técnicos, destinados 
sobretudo ao sector automóvel; 

 Uma coroa de produtores especializados em moldes para plásticos; 

 Uma coroa de fabricantes de produtos em plástico ou borracha, para 
os seguintes sectores/clientes: automóvel, embalagem, 
equipamentos médicos e utilizações hospitalares; um grupo de 
fornecedores especializados da indústria de moldes; um grupo de 
primeiros transformadores de plásticos que fornecem o resto da 
fileira, ou outros sectores, incluindo os produtores de chapas, perfis 
ou espumas sintéticas. 
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Já na região Centro e Sul Litoral, a fileira apresenta as seguintes 
características: 

 O grupo de empresas mais significativo pertence à indústria dos 
moldes para plástico, que tem aqui a sua principal base no país e é 
constituída por dezenas de PME; o núcleo central deste conjunto é 
constituído não só pelos principais exportadores como pelas 
empresas que, sendo igualmente exportadoras, têm vindo a 
autonomizar em termos empresariais a prestação de serviços de 
engenharia baseadas no domínio dessas tecnologias; 

 Fabricantes de equipamento para a indústria transformadora de 
matérias plásticas (ex. máquinas de injeção), que são por vezes 
simultaneamente fabricantes de moldes, e fornecedores de serviços 
de engenharia; 

 Uma diversidade de transformadores e utilizadores de matérias 
plásticas para três fins principais: (i) construção e habitat – nesta 
região localizam-se vários fabricantes quer de produtos em plástico 
para a construção civil (tubagens, por exemplo) quer de material para 
uso doméstico; (ii) embalagem – múltiplas empresas especializadas 
no fabrico de material de embalagem dos mais diversos tipos; e (iii) 
automóvel. 

 Produtores de matérias plásticas em formas primárias. 
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1.5.11. Utilidades domésticas – Pratos em PP 

 

 

  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Plásticos

Subsector Produtos para a casa

família Utilidades domésticas

Subfamília Cozinha e Despensa

Produto Prato -PP

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 45,0% 5,8%

matérias primas 40,0% 2% 0,8%

matérias subsidiárias 0,0%

embalagens 5,0% 100% 5,0%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 22,5% 15,3%

Electricidade 5,5% 0% 0,0%

Combustíveis 0,0%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 17,0% 90% 15,3%

Gastos com pessoal 15,0% 95% 14,3%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 82,5%

Incorp. Nac. 35,4%

Incorp. Estrang. 64,7%
Incorporação

35,4%

64,7%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

45,0%

22,5%

15,0%

0,0%

5,8%

15,3%

14,3%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Produtos para casa - Utilidades domesticas:  denominação dada a uma diversidade 
enorme de produtos que incluem, copos, pratos, taças, tabuleiros, etc, destinados a 
uso doméstico e que utilizam essencialmente como material de base o 
polipropileno(PP),  polietileno (PE), policarbonato (PC), estireno acrilo nitrilo (SAN), 
entre outros. Em termos de incorporação nacional e uma vez que estamos a falar de 
materias polimericos, esta é muito semelhante.
Efectou-se o estudo com base  num prato em PP.
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1.5.12. Utilidades domésticas – Taça 

 
   

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Plásticos

Subsector Produtos para a casa

família Utilidades domésticas

Subfamília Cozinha e Despensa

Produto Taça

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 44,0% 3,1%

matérias primas 42,0% 2,5% 1,1%

matérias subsidiárias 0,0%

embalagens 2,0% 100% 2,0%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 19,0% 19,0%

Electricidade 5,0% 100% 5,0%

Combustíveis 0,0%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 14,0% 100% 14,0%

Gastos com pessoal 27,0% 100% 27,0%

Outros gastos operacionais 10,0% 100% 10,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 59,1%

Incorp. Estrang. 41,0%
Incorporação 59,1%

41,0% Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

44,0%

19,0%

27,0%

10,0%

3,1%

19,0%

27,0%

10,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global
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1.5.13. Utilidades domésticas – Copo - PP 

 

 
  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Plásticos

Subsector Produtos para a casa

família Utilidades Domésticas

Subfamília Cozinha e Despensa

Produto Copo -PP

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 55,0% 8,0%

matérias primas 45,0% 0% 0,0%

matérias subsidiárias 0,0%

embalagens 10,0% 80% 8,0%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 23,0% 19,7%

Electricidade 4,0% 65% 2,6%

Combustíveis 0,0%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 19,0% 90% 17,1%

Gastos com pessoal 22,0% 100% 22,0%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 49,7%

Incorp. Estrang. 50,3%
Incorporação 49,7%50,3%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

55,0%

23,0%

22,0%

0,0%

8,0%

19,7%

22,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Produtos para casa - Utilidades domesticas:  denominação dada a uma diversidade 
enorme de produtos que incluem, copos, pratos, taças, tabuleiros, etc, destinados a 
uso doméstico e que utilizam essencialmente como material de base o 
polipropileno(PP),  polietileno (PE), policarbonato (PC), estireno acrilo nitrilo (SAN), 
entre outros. Em termos de incorporação nacional e uma vez que estamos a falar de 
materias polimericos, esta é muito semelhante.
Efectou-se o estudo com base  num copo em PP.
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1.5.14. Utilidades domésticas – Caixa multiusos-PP 

 
  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Plásticos

Subsector Produtos para a casa

família Utilidades Domésticas

Subfamília Cozinha e Despensa

Produto caixa multiusos -PP

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 44,0% 5,8%

matérias primas 39,0% 2% 0,8%

matérias subsidiárias 0,0%

embalagens 5,0% 100% 5,0%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 22,5% 15,3%

Electricidade 5,5% 0% 0,0%

Combustíveis 0,0%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 17,0% 90% 15,3%

Gastos com pessoal 15,0% 95% 14,3%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 81,5%

Incorp. Nac. 35,3%

Incorp. Estrang. 64,7%
Incorporação

35,3%

64,7%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

44,0%

22,5%

15,0%

0,0%

5,8%

15,3%

14,3%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Produtos para casa - Utilidades domesticas:  denominação dada a uma diversidade 
enorme de produtos que incluem, copos, pratos, taças, tabuleiros, etc, destinados a 
uso doméstico e que utilizam essencialmente como material de base o 
polipropileno(PP),  polietileno (PE), policarbonato (PC), estireno acrilo nitrilo (SAN), 
entre outros. Em termos de incorporação nacional e uma vez que estamos a falar de 
materias polimericos, esta é muito semelhante.
Efectou-se o estudo com base  numa caixa multiusos em PP.
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1.5.15. Utilidades domésticas – Caixa líder –PP 
 

  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Plásticos

Subsector Produtos para a casa

família Utilidades domésticas

Subfamília Cozinha e Despensa

Produto caixa lider -PP

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 52,0% 5,9%

matérias primas 47,0% 2% 0,9%

matérias subsidiárias 0,0%

embalagens 5,0% 100% 5,0%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 22,5% 15,3%

Electricidade 5,5% 0% 0,0%

Combustíveis 0,0%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 17,0% 90% 15,3%

Gastos com pessoal 15,0% 95% 14,3%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 89,5%

Incorp. Nac. 35,5%

Incorp. Estrang. 64,5%
Incorporação

35,5%

64,5%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

52,0%

22,5%

15,0%

0,0%

5,9%

15,3%

14,3%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Produtos para casa - Utilidades domesticas:  denominação dada a uma diversidade 
enorme de produtos que incluem, copos, pratos, taças, tabuleiros, etc, destinados a 
uso doméstico e que utilizam essencialmente como material de base o 
polipropileno(PP),  polietileno (PE), policarbonato (PC), estireno acrilo nitrilo (SAN), 
entre outros. Em termos de incorporação nacional e uma vez que estamos a falar de 
materias polimericos, esta é muito semelhante.
Efectou-se o estudo com base  numa caixa para arrumações (por blocos) em PP.
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1.5.16. Reciclagem e arrumação – Bloco de Gavetas 

 

  

  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Plásticos

Subsector Produtos para a casa

família Reciclagem e Arrumação

Subfamília Arrumação

Produto Bloco de Gavetas

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 44,0% 3,1%

matérias primas 42,0% 2,5% 1,1%

matérias subsidiárias 0,0%

embalagens 2,0% 100% 2,0%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 19,0% 19,0%

Electricidade 5,0% 100% 5,0%

Combustíveis 0,0%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 14,0% 100% 14,0%

Gastos com pessoal 27,0% 100% 27,0%

Outros gastos operacionais 10,0% 100% 10,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 59,1%

Incorp. Estrang. 41,0%
Incorporação 59,1%

41,0% Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

44,0%

19,0%

27,0%

10,0%

3,1%

19,0%

27,0%

10,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global
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1.5.17. Reciclagem e arrumação – Balde para reciclagem 

 

  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Plásticos

Subsector Produtos para a casa

família Reciclagem e arrumação

Subfamília Baldes e caixas contentoras

Produto Balde para reciclagem

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 44,0% 3,1%

matérias primas 42,0% 2,5% 1,1%

matérias subsidiárias 0,0%

embalagens 2,0% 100% 2,0%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 19,0% 19,0%

Electricidade 5,0% 100% 5,0%

Combustíveis 0,0%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 14,0% 100% 14,0%

Gastos com pessoal 27,0% 100% 27,0%

Outros gastos operacionais 10,0% 100% 10,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 59,1%

Incorp. Estrang. 41,0%
Incorporação 59,1%

41,0% Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

44,0%

19,0%

27,0%

10,0%

3,1%

19,0%

27,0%

10,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global
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1.5.18. Reciclagem e arrumação – Caixote do lixo 
 

 

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Plásticos

Subsector Produtos para a casa

família Reciclagem e arrumação

Subfamília Baldes e caixas contentoras

Produto Caixote do lixo

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 44,0% 3,1%

matérias primas 42,0% 2,5% 1,1%

matérias subsidiárias 0,0%

embalagens 2,0% 100% 2,0%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 19,0% 19,0%

Electricidade 5,0% 100% 5,0%

Combustíveis 0,0%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 14,0% 100% 14,0%

Gastos com pessoal 27,0% 100% 27,0%

Outros gastos operacionais 10,0% 100% 10,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 59,1%

Incorp. Estrang. 41,0%
Incorporação 59,1%

41,0% Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

44,0%

19,0%

27,0%

10,0%

3,1%

19,0%

27,0%

10,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global
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1.5.19. Reciclagem e arrumação – Caixa com tampa 
 

 
  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Plásticos

Subsector Utensílios domésticos em plastico

família Reciclagem e arrumação

Subfamília Arrumação

Produto Caixa c/ tampa 

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 44,0% 3,1%

matérias primas 42,0% 2,5% 1,1%

matérias subsidiárias 0,0%

embalagens 2,0% 100% 2,0%

outros 0,0%

Fornecimentos e serviços externos 19,0% 19,0%

Electricidade 5,0% 100% 5,0%

Combustíveis 0,0%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 14,0% 100% 14,0%

Gastos com pessoal 27,0% 100% 27,0%

Outros gastos operacionais 10,0% 100% 10,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 59,1%

Incorp. Estrang. 41,0%
Incorporação 59,1%

41,0% Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

44,0%

19,0%

27,0%

10,0%

3,1%

19,0%

27,0%

10,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global
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1.5.20. Mobiliário de exterior em plástico – Mesa em PP 
 

 
  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Plásticos

Subsector Mobiliário de exterior em plástico

família Mobiliário de Jardim

Subfamília Mobiliário de Jardim

Produto Mesa em PP

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 90,0% 4,3%

matérias primas 85,0% 0% 0,0%

matérias subsidiárias 0,0%

embalagens 3,0% 90% 2,7%

outros 2,0% 80% 1,6%

Fornecimentos e serviços externos 7,0% 4,6%

Electricidade 7,0% 65% 4,6%

Combustíveis 0,0%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 0,0%

Gastos com pessoal 3,0% 100% 3,0%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 11,9%

Incorp. Estrang. 88,2%
Incorporação

11,9%

88,2%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

90,0%

7,0%

3,0%

0,0%

4,3%

4,6%

3,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Mobiliário de Jardim:  denominação dada a uma diversidade enorme de produtos que 
incluem, cadeiras, mesas, esperguiçadeiras, etc, destinadas a uso extereior e que 
utilizam essencialmente como material de base o polipropileno(PP), podem tambem 
ter elementos em Aluminio. Em termos de incorporação nacional as que tem  
elementos em aluminio não difere muito das produzidas só em PP.
Efectou-se o estudo com base  numa cadeira em PP, pois é a que mais se comercializa 
em Portugal.
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1.5.21. Mobiliário de exterior em plástico – Cadeira em PP 
 

 
  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Plásticos

Subsector Mobiliário de exterior em plástico

família Mobiliário de Jardim

Subfamília Mobiliário de Jardim

Produto Cadeira em PP

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 76,0% 8,1%

matérias primas 66,0% 0% 0,0%

matérias subsidiárias 0,0%

embalagens 1,0% 90% 0,9%

outros 9,0% 80% 7,2%

Fornecimentos e serviços externos 21,0% 13,7%

Electricidade 21,0% 65% 13,7%

Combustíveis 0,0%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 0,0%

Gastos com pessoal 3,0% 100% 3,0%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 24,8%

Incorp. Estrang. 75,3%
Incorporação

24,8%

75,3%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

76,0%

21,0%

3,0%

0,0%

8,1%

13,7%

3,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Mobiliário de Jardim:  denominação dada a uma diversidade enorme de produtos que 
incluem, cadeiras, mesas, esperguiçadeiras, etc, destinadas a uso extereior e que 
utilizam essencialmente como material de base o polipropileno(PP), podem tambem 
ter elementos em aluminio. Em termos de incorporação nacional as que tem  
elementos em aluminio não difere muito das produzidas só em PP.
Efectou-se o estudo com base  numa cadeira em PP, pois é a que mais se comercializa 
em Portugal.
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1.5.22. Mobiliário de exterior em plástico – Espreguiçadeira  em PP 
 

  

Ficha de Produto: Guia de Referência para aferição do grau de incorporação nacional

Sector Plásticos

Subsector Mobiliário de exterior em plástico

família Mobiliário de Jardim

Subfamília Mobiliário de Jardim

Produto Esperguiçadeira em PP

Distribuição no 

custo global

Incorporação 

nacional por 

rúbrica

Incorporação 

nacional 

relativamente ao 

custo global

Custo merc vend e mat. Consumidas 73,0% 3,3%

matérias primas 69,0% 0% 0,0%

matérias subsidiárias 0,0%

embalagens 1,0% 90% 0,9%

outros 3,0% 80% 2,4%

Fornecimentos e serviços externos 25,0% 16,3%

Electricidade 25,0% 65% 16,3%

Combustíveis 0,0%

Água 0,0%

Trabalhos especializados 0,0%

Subcontratação 0,0%

Outros fornecimentos e Serviços 0,0%

Gastos com pessoal 2,0% 100% 2,0%

Outros gastos operacionais 0,0%

Custos globais de produção 100,0%

Incorp. Nac. 21,6%

Incorp. Estrang. 78,5%
Incorporação

21,6%

78,5%

Incorp. Nac.

Incorp. Estrang.

73,0%

25,0%

2,0%

0,0%

3,3%

16,3%

2,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0%

Custo merc vend e mat.
Consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

Incorporação nacional
relativamente ao custo global

Distribuição no custo global

Mobiliário de Jardim:  denominação dada a uma diversidade enorme de produtos que 
incluem, cadeiras, mesas, esperguiçadeiras, etc, destinadas a uso extereior e que 
utilizam essencialmente como material de base o polipropileno(PP), podem tambem 
ter elementos em lona. Em termos de incorporação nacional as que tem  elementos 
em lona não difere muito das produzidas só em PP.
Efectou-se o estudo com base  numa cadeira em PP, pois é a que mais se comercializa 
em Portugal.
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4. Fatores de produção críticos para aumento do grau de 
incorporação 

4.1. Produtos cerâmicos  

Verifica-se que, nos subsetores da indústria cerâmica analisados (todos os 
principais), a taxa de incorporação nacional é muito significativa, podendo 
atingir os 90%, contribuindo fortemente para tal as matérias-primas, para 
além de como seria expectável, os gastos com o pessoal. Os combustíveis 
dependem dos recursos nacionais e das políticas nacionais, e para o cálculo 
da sua incorporação, foram usados os valores de incorporação definidos pela 
DGEG. 

A Faiança é o produto que apresenta a maior incorporação nacional em 
relação aos custos globais, verificando-se que a eletricidade e os 
combustíveis são as rúbricas com menor incorporação, sendo estes no 
entanto fatores produtivos exógenos e não controlados pelas empresas. Este 
subsector apresenta também uma elevada incorporação de matérias-primas 
(cerca de 90%), recorrendo-se apenas a aquisição ao estrangeiro quando as 
qualidades nacionais não se adequam à finalidade pretendida, ou não 
garantem as propriedades finais do produto. O uso de produtos químicos no 
processo de fabrico, embora muito menos significativo, é efetuado com 
recurso ao estrangeiro por não existirem atualmente produtores nacionais.  

A Porcelana apresenta também uma incorporação nacional significativa, 
verificando-se, mais uma vez, que as rúbricas energéticas são as que 
apresentam incorporações mais baixas e as matérias-primas e mão-de-obra 
as mais elevadas. A opção por matérias-primas estrangeiras (argila, feldspato 
e caulino) é justificada também por questões técnicas e de qualidade, pelo 
teor de brancura, menor % de contaminantes e garantia de constância das 
propriedades dessas matérias-primas e seus requisitos no produto final. O 
custo destas matérias-primas estrangeiras foi apontado como muito 
semelhante ao dos fornecedores nacionais, existindo mesmo matérias-
primas mais competitivas a nível económico do que as nacionais. Os aditivos 
e algumas matérias-primas subsidiárias são também adquiridos ao exterior, 
uma vez que a nível nacional não existe a sua produção.  

O Pavimento e Revestimento apresentam também incorporações nacionais 
significativas e na ordem dos 75%. Neste subsector, verifica-se que os custos 
energéticos são os mais significativos quando comparados com os encargos 
com pessoal e com as matérias-primas. Mais uma vez a percentagem de 
incorporação nacional nas rúbricas de energia não é controlada em exclusivo 
pelas empresas e penaliza o valor de incorporação total. O recurso a 
matérias-primas e subsidiárias estrangeiras é mais vulgar, nomeadamente as 
subsidiárias como corantes, vidrados e engobes uma vez que em Portugal 
não existe atualmente fabrico de muitos destes materiais. As empresas 
nacionais comercializam estes produtos efetuando apenas pequenas 
moagens e misturas para novas composições, não efetuam o seu fabrico 
propriamente dito. A opção por matérias-primas estrangeiras (argila, 
feldspatos, caulinos) deve-se também aos requisitos de qualidade atrás 
mencionados e à constância de propriedades ao longo do tempo. 

Constata-se que o fabrico de tijolo e de telha apresenta uma menor 
incorporação e também uma maior variabilidade, principalmente ditada pelo 
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tipo de combustível em uso. Assim e apesar de incorporarem praticamente 
100% de matérias-primas nacionais (argila e areias), bem como 100% de 
mão-de-obra nacional, o peso da energia (eletricidade e combustíveis) é 
muito significativo nestes subsectores, sendo a parcela que mais contribui 
para os gastos da produção. Pelo contrário, as matérias-primas e subsidiárias 
são a parcelas de custos menos relevante face às restantes, apesar de 
incorporarem praticamente materiais nacionais. Este fato penaliza 
fortemente o valor da incorporação nacional, uma vez que a energia e os 
combustíveis comercializados a nível nacional possuem uma baixa 
incorporação nacional e conforme mencionado acima não é controlada em 
exclusivo pelas empresas. Esta situação é agravada no caso das empresas que 
usam o gás natural e o coque de petróleo (apenas no fabrico de tijolo). Já as 
empresas que utilizam a biomassa como principal fonte de combustível 
conseguem atingir uma maior percentagem de incorporação nacional na sua 
globalidade. 

Concluiu-se assim que as empresas adquirem matérias-primas fora de 
Portugal essencialmente devido às propriedades físicas e químicas que são 
mais adequadas aos seus produtos, relativamente às nacionais, assim como a 
reduzida variação das propriedades ao longo do tempo, as quais os 
fornecedores nacionais nem sempre conseguem assegurar nos seus 
produtos. 

O fator económico é outra das justificações para a aquisição de matérias-
primas no estrangeiro dado que, apesar da distância e dos custos de 
transporte, o seu custo é muitas vezes inferior ou idêntico às nacionais. 

Ocorrem ainda casos em que os materiais não são produzidos em território 
nacional, embora a produção de alguns já tenha sucedido no passado, tendo 
no entanto essas unidades industriais, maioritariamente multinacionais, 
encerrado. Tal sucede por exemplo em algumas unidades da indústria 
química, nomeadamente as que fabricam os vidrados e corantes, utilizados 
no acabamento final dos produtos. 

 

4.2. Produtos metálicos  

O sector metalúrgico e metalomecânico da Europa caracteriza-se por uma 
forte dependência da importação de minério e concentrados de aço, ferro-
ligas e produção de metais não ferrosos, sendo que esta dependência tem 
vindo a diminuir à medida que se reciclam cada vez mais metais (um forte e 
quase imbatível característica: os metais são indefinidamente recicláveis).  

A dependência externa de Portugal ainda é maior pois não dispõe de uma 
indústria metalúrgica extrativa a montante (1ª transformação logo após a 
extração), tendo que importar a quase totalidade dos produtos siderúrgicos 
que necessita para as suas indústrias transformadoras, com exceção de 
alguns produtos siderúrgicos finais produtos longos (para varão de 
construção civil, fio laminado para parafusos por exemplo) ou produtos 
planos (chapa galvanizada para produção de máquinas e equipamentos por 
exemplo). Mesmo nestes casos a dependência de matérias-primas é quase 
total, tendo Portugal que importar até sucata. 

No caso dos metais não ferrosos (cobre, estanho, tungsténico), Portugal é 
exportador de minérios sendo a 1ª transformação irrelevante (exporta 
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minério, importa produtos de 1ª transformação). Neste caso a 2º 
transformação já assume alguma relevância (fundição) com a existência de 
um nº significativo de empresas tecnologicamente evoluídas bem 
consolidadas em cadeias de valor de maior valor acrescentado, largamente 
exportadoras (peças para a indústria automóvel por exemplo). 

No caso do segmento do habitat, a maioria dos diversos tipos de aço 
utilizados nos produtos e equipamentos que a este segmento se destinam e 
abordados neste estudo foram fabricados em indústrias siderúrgicas noutros 
países da Europa ou fora da Europa e colocados por distribuidores que 
incorporam mais ou menos operações (corte por exemplo), mantendo de 
qualquer modo uma taxa de incorporação nacional relativamente baixa. 
Alternativa que passa pela sua substituição por produtos fabricados em 
Portugal não se coloca, havendo que procurar outras vias de aumento da 
incorporação nacional nos produtos fabricados, que poderiam passar por: 

 Incorporação nos processos de fabrico de tecnologias de produção 
concebidas e produzidas em Portugal (se bem que não seja 
considerado o seu custo no cálculo de incorporação nacional no 
âmbito da Marca Portugal Sou Eu) 

 Substituição e/ou incorporação de outras matérias-primas metálicas, 
não metálicas ou compósitos, com maior incorporação nacional, mas 
avaliando sempre o seu impacto na sustentabilidade em todo o ciclo 
de vida do produto (os metais são indefinidamente recicláveis…) 

 Incorporando valor nos produtos finais (mesmo de caracter imaterial, 
como o design, a marca) 

 

4.3. Produtos de pedra – rochas ornamentais 

Da análise realizada verifica-se que o Subsector das Rochas Ornamentais 
possui um grau de incorporação nacional muito elevado nos seus produtos 
finais, registando apenas alguns motivos com menor incorporação nacional 
no caso das matérias subsidiárias e embalagens. 

Alguns motivos referidos para a incorporação de materiais estrangeiros 
foram: 

 Matérias subsidiárias:  

o A não existência de ferramentas de desgaste para o corte e 
acabamento da pedra, quando os equipamentos são 
comprados a fornecedores estrangeiros. 

 Embalagens: 

o Menor custo em relação às embalagens de plástico (sacos Big 
Bags no caso do cubos); 

o A não existência de produtos certificados segundo 
determinadas normas que são exigidas para exportação, no 
caso das paletes de madeira que tem que obedecer à NP 
4487:2009 (Ed. 1) enquadrada pelo Decreto-Lei n.º 95/2011 
de  8 de Agosto. 
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4.4. Produtos de plástico  

Do levantamento efetuado, apontam-se alguns motivos para uma menor 
incorporação nacional, quer ao nível das matérias-primas quer das Matérias 
subsidiárias. Alguns motivos referidos para a incorporação de materiais 
estrangeiros foram: 

 Inexistência de fornecedores/produtores de matéria-prima em 
Portugal. O fornecimento de matéria-prima é feito através de 
fornecedores com representações em Portugal. No entanto a 
proveniência da matéria-prima não é portuguesa mas sim 
maioritariamente alemã e também de outros países produtores 
internacionais.  

 As limitações de disponibilidade nacional foram também assinaladas 
a nível de outras matérias-primas utilizadas na transformação 
designadamente os corantes, entre outros (…). Mais uma vez os 
fornecedores são maioritariamente entidades com representações 
em Portugal, no entanto as proveniências da matéria-prima não é de 
origem portuguesa.  

 Confiança – Apesar da inexistência de fornecedores/produtores de 
matéria-prima a nível nacional, perante a hipotética possibilidade de 
ter acesso a matéria-prima produzida em Portugal verifica-se alguma 
desconfiança ao nível da garantia da qualidade ao nível das 
propriedades. 
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5. Conclusões 

Pretendeu-se neste trabalho contribuir para uma reflexão sobre o grau de 
incorporação nacional nos produtos da fileira Habitat, criando suportes de 
informação prática específicos destas, que permitam aferir o grau de 
incorporação nacional nestas indústrias transformadoras nacionais. 

 

5.1. Produtos cerâmicos 

O sector da cerâmica contribui muito positivamente para o consumo de 
materiais, nomeadamente matérias-primas nacionais, verificando-se que 
para a gama de produtos cerâmicos em estudo a incorporação nacional é 
grande, na sua maioria superior a 70% (exceto tijolo fabricado com 
combustão mista de coque e gás natural), existindo mesmo produtos como o 
tijolo (com biomassa) e a faiança cuja incorporação é próxima dos 90%. 

A aquisição de matérias-primas ao estrangeiro deve-se a fatores relacionado 
com requisitos de qualidade, ou ausência de fabrico em Portugal, sendo o 
fator económico menos preponderante. 

Os dados recolhidos permitiram concluir que os subsetores analisados 
apresentam uma percentagem de incorporação nacional elevada relativa aos 
seus custos de produção, demonstrando que contribuem para uma economia 
sustentável do País por acrescentarem valor a matérias-primas e materiais 
endógenos do nosso território e por contribuírem positivamente para a nossa 
balança comercial. 

 

5.2. Produtos metálicos  

O sector metalúrgico e metalomecânico é um sector muito diversificado que 
utiliza tecnologias diversas e fabrica produtos muito diversos, na sua maioria 
destinados a outros sectores da atividade económica. Considerando o âmbito 
específico da fileira habitat, essa diversidade mantem-se, bastando pensar na 
diversidade de produtos que incorporam as edificações ou são utilizados 
pelos consumidores finais. A dependência de matéria do exterior ou já sujeita 
a uma 1ª transformação (produtos siderúrgicos) é um denominador quase 
comum a todos os subsectores, originando uma importância significativa da 
incorporação não-nacional no modelo definido pela Marca Portugal Sou Eu, 
fazendo com que muitos produtos se situem no cumprimento do limiar do 
respetivo regulamento. 

Importa ter presente também que o sector metalúrgico e metalomecânico se 
posiciona como um sector exportador, representando quase 30% das 
exportações da indústria transformadora nacional, não se valorizando no 
regulamento da Marca Portugal Sou EU alguns fatores como o marketing, 
gestão de marca, distribuição, etc.,  muito relevantes para quem se posiciona 
no mercado externo e vê neste o destino principal dos seus produtos. 

 

  



 Portugal Sou Eu - Estudo sobre o grau de incorporação nacional em setores da fileira do Habitat 

69 

5.3. Produtos de pedra – rochas ornamentais 

Desde tempos muito remotos, a pedra tem tido larga utilização na satisfação 
de uma vasta gama de necessidades do Homem, que procura tirar partido da 
sua versatilidade e das suas naturais qualidades de durabilidade, beleza e 
fácil conservação. Ainda hoje, a estatuária, a construção civil, etc., encontram 
na utilização da pedra um vasto campo aberto à criatividade, onde novas 
soluções técnicas e estéticas não cessam de ser introduzidas. 

Portugal insere-se na zona de maior produção de pedra natural do Mundo, e 
é particularmente conhecido como um importante produtor de excelentes 
mármores. Portugal ocupa, a nível Europeu o 3º lugar, a seguir à Itália e à 
Espanha e o 8º lugar entre os países produtores de pedra natural a nível 
mundial. 

No entanto o subsector da indústria portuguesa das rochas ornamentais 
constitui uma das atividades mais importantes de entre as que têm por base 
os recursos geológicos, tendo-se assistido a um forte incremento da 
produção concomitante com a modernização do sector, o qual constitui, 
mesmo, um importante ramo exportador.  

As rochas ornamentais naturais suscetíveis de aproveitamento e valorização 
encontram-se repartidas um pouco por todo o território nacional e será justo 
destacar o seu contributo para a criação de riqueza e para o desenvolvimento 
de várias regiões do País, tanto mais que a realidade geológica compreende 
uma larga variedade de pedras naturais que proporciona ao sector a 
necessária sustentabilidade. 

No estudo efetuado ao subsector das Rochas Ornamentais verifica-se que o 
mesmo apresenta um elevado índice de incorporação nacional dos seus 
produtos, deve-se ao facto de Portugal ter inúmeras jazidas geológicas 
bastante ricas que compreendem a uma grande variedade de Mármores, 
Calcários e Granitos.  

Conclui-se que o subsector das Rochas Ornamentais possui uma grande 
importância para a economia do País, para além de ser um subsector com 
forte vocação exportadora, apresenta atualmente um registo de 3.355 
empresas que empregam diretamente 27.000 trabalhadores. 

 

5.4. Produtos de plástico  

Apesar dos motivos anteriormente apontados para uma menor incorporação 
nacional, quer ao nível das matérias-primas quer das matérias subsidiárias, 
pensamos que existem fatores de oportunidade que poderão melhorar 
significativamente o cenário atual de incorporação nacional neste sector, 
nomeadamente: 

Produção de matérias-primas com qualidade a custos competitivos. 

O custo da matéria-prima é, obviamente, um fator fundamental na seleção 
de uma determinada matéria-prima.  

Os plásticos utilizados no sector do habitat são maioritariamente plásticos de 
grande consumo (polietileno, polipropileno, etc.) devido principalmente à 
sua versatilidade e baixo custo, mas também, devido às suas boas 
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propriedades mecânicas, especialmente à fadiga e excelente 
processabilidade.  

Os materiais designados por plásticos de engenharia têm normalmente 
melhores propriedades físicas, mecânicas e químicas mas o seu custo é muito 
mais elevado.  

A capacidade de produção e comercialização de plásticos de engenharia a 
custos competitivos a nível nacional poderia abrir oportunidades de maior 
aplicação destes materiais em produtos para o habitat com maior qualidade 
e valor acrescentado. 

 

Utilização de matérias-primas recicladas 

Os plásticos podem causar um impacto negativo no ambiente e, em resposta, 
a sociedade exige, cada vez mais, estratégias para a sua redução, reciclagem 
e reutilização. A maior parte das matérias plásticas pode ser reciclada e 
transformada em novos produtos com menor exigência em termos de 
qualidade ou transformada em energia térmica através da sua incineração.  

Grande parte dos produtos em plástico utilizados no habitat (mesas, 
cadeiras, espreguiçadeiras, baldes do lixo, contentores, etc.) poderiam ser 
produzidos utilizando matéria-prima reciclada. Existe um nicho de 
oportunidade envolvendo empresas de aterro, empresas de reciclagem, 
fornecedores e transformadores de matéria-prima que permitirá 
simultaneamente aumentar o grau de incorporação nacional nos produtos 
em plástico para o habitat.   
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