
Comércio Internacional dos
Produtos e Equipamentos para
a Construção    2012-2014

Em 2014, Portugal exportou mais de

6.240 milhões de Euros de Produtos

e Equipamentos para a Construção,

o que equivale a quase 13% das ex-

portações nacionais de bens.

O saldo da balança comercial neste

setor é amplamente favorável ao

nosso país, atingindo cerca de 1,4

mil milhões de Euros e um coefi-

ciente de cobertura das importações

pelas exportações que ronda os

130%.

A evolução tem sido positiva nos três

últimos anos, quer no que diz res-

peito às exportações totais, quer no

que concerne aos principais merca-

dos de exportação.

Em particular, no último ano, as ex-

portações de Produtos e Equipa-

mentos para a Construção cresce-

ram a uma taxa superior à do con-

junto das exportações portuguesas.

Não obstante este setor apresentar

uma elevada diversificação em ter-

mos de mercados, representando,

inclusive, em alguns deles, mais de

90% das exportações nacionais para

esses mercados, assiste-se a uma

concentração importante em cinco

países: Espanha, França, Angola,

Alemanha e Reino Unido.

Na verdade estes países do “Top 5”

representam 58% do total das expor-

tações nacionais de Produtos e

Equipamentos para a Construção.  
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Como podemos verificar, todos estes
destinos têm vindo a crescer e a aumen-
tar de importância nos últimos três anos,
sendo de sublinhar a evolução das ex-
portações para o Reino Unido que, nos
últimos que cresceram quase 50%!

Em todos estes mercados, as exporta-
ções de produtos e Equipamentos para
a Construção têm um peso assinalável,
que se situa entre os 10% os 15% do
total das exportações nacionais para
esses países, particularmente para An-
gola em que representam cerca de
24%.

As exportações do setor apresentam
uma grande diversidade, assumindo
particular relevo  os grupos dos “apare-
lhos e equipamentos elétricos e eletró-
nicos” (20%); as “ferragens, ferramentas
e metais” (13%); os “materiais básicos
(cimento, cal, gesso, areia, pedra e
brita)” (6%); o “ferro redondo para betão
(armaduras) e em perfis para estruturas”
(6%).

É interessante referir que, ao contrário
de uma certa ideia enraizada e, não
obstante a sua importância relativa, os
produtos da área da louça sanitária - ba-
nheiras, torneiras e acessórios de casa
de banho e dos azulejos, ladrilhos e mo-
saicos, não representam a parcela mais
substancial das exportações do setor.
No seu conjunto valem (apenas!) 8%.
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Fig.1 - Folha "Dados de Entrada". 1º elemento do instrumento.

Fig.2 - Folha "Resumo"

Fig.3 -  3º elemento fundamental do instrumento. 
Classificação de materiais de construção utilizada pela APCMC.

FERRAMENTA DE CÁLCULO

A ferramenta encontra-se estrutu-

rada em 3 elementos fundamentais

sistematizados em folhas de cálculo.

A folha “Dados Entrada” (Fig.1) des-

tina-se à inserção dos elementos

provenientes do INE, designada-

mente, código da nomenclatura

combinada, descrição, valor de tro-

cas comerciais em toneladas e em

euros (1º elemento fundamental).

Na folha “Resumo” (Fig.2) apare-

cem os dados afetados da ponde-

ração que permite transforma-los

em valores em específicos do setor

da construção (2º elemento funda-

mental).

O 3º elemento fundamental trabalha os

dados anteriores alocando-os à estrutura

de classificação utilizada pela APCMC. Um

item da nomenclatura combinada pode

pertencer a um ou mais códigos da estru-

tura APCMC, tendo-se convencionado para

essas situações a divisão em partes iguais.

Deste modo é possível obter os dados do

Comércio dos Produtos e Equipamentos

para a Construção agrupados segundo 26

capítulos que são mais facilmente com-

preensíveis pelos agentes do setor (Fig.3).
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Fig.4 - Ativação do filtro para seleção de dados a remover.

Fig.5 - Seleção de todos os valores para cálculo e apresentação dos totais.

Fig.6 - Campos de controlo dos dados.

FORMA DE UTILIZAÇÃO

Os dados fornecidos pelo INE de-

verão ser inseridos na folha

“Dados Entrada”, seguindo a se-

guinte ordem:

Coluna A - Códigos (8 dígitos) da

nomenclatura combinada;

Coluna B - Descritivo dos itens;

Coluna C - Valores em toneladas;

Coluna D - Valores em euros;

Os dados deverão ser inseridos a

partir da linha 10, devendo as cé-

lulas das colunas A e B estar for-

matadas como “Geral” e as células

das colunas C e D como “Número”.

Na folha “Resumo” irão aparecer

os dados.

Uma vez que poderão existir valo-

res a zero ou não aplicáveis em

determinadas situações é neces-

sária uma revisão dos elementos

transportados da folha “Dados En-

trada” para a folha “Resumo”.

Para realizar essa revisão existe

um filtro na coluna S que permite

a seleção dos campos a zero e/ou

não definidos (#N/D) que causam

problemas no cálculo (Fig.4).

Estes deverão ser selecionados e

removidos, ficando apenas os res-

tantes valores. Selecionando to-

dos os valores no filtro aparecem

em todas as colunas (Fig.5), os

valores aplicáveis a cada item e

organizados segundo os grupos

de materiais APCMC.

As células U e V 1 882 e AA e AB

37 permitem controlar os cálculos,

dado terem de ser iguais (Fig.6).

A ferramenta de cálculo pode ser

descarregada diretamente no site

da APCMC (www.apcmc.pt)
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