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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Moldes e Matrizes 
(Janeiro 2020 – 6ª edição) 

Objeto do estudo 

No estudo analisam-se a estrutura da oferta, a evolução recente, as previsões e a situação económico-financeira do setor, assim 

como o posicionamento e os resultados das 40 principais empresas que operam no mesmo. 

Principais conteúdos 

 Evolução recente da atividade: produção, exportações, importações 

 Estrutura da oferta: evolução do número de empresas, distribuição geográfica, distribuição por dimensão, grau de 
concentração 

 Balanço, demonstração de resultados e rácios económico-financeiros agregados das principais empresas 

 Previsões da evolução da produção 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Sucursais e sociedades participadas pelas principais empresas 

 Principais indústrias clientes das principais empresas 

 Evolução da faturação das principais empresas 

 Quotas de produção das principais empresas 

 Indicadores de internacionalização das principais empresas: exportações, taxa de exportação, distribuição das 
exportações por zonas geográficas, valor das compras ao mercado externo 

 Resultados financeiros individuais das principais empresas: balanço, demonstração de resultados, rácios económico-
financeiros 

Empresas analisadas 

3DTech IGM Moldegama Setsa 

Aníbal H. Abrantes IMA Moldetipo II SF Moldes 

Azemoldes Imoplastic Moldit Simoldes Aços 

Dexprom Imtec Moldoplástico Socem ED 

DRT Rapid Intermolde Moliporex Somema 

Erofio JDD MP Tool Tecnifreza 

Famolde MD Fastooling Olesa Tecnimoplás 

Fozmoldes MD Moldes Pearlmaster Tetramold 

Geco MDA Prifer TJ Moldes 

GLN Mold World Ronal Ulmolde 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese, 2019 A queda do comércio externo penaliza a produção 

 Número de empresas (a) 773 O valor da produção de moldes manteve no período 2010-2017 uma 
tendência crescente, impulsionado pelo dinamismo das exportações. 
Em 2018 alterou-se esta tendência, de forma que a faturação do setor 
reduziu 0,9%, estimando-se para 2019 uma queda adicional de 2,6%, até 
935 milhões de euros. 
 
As vendas para o exterior diminuíram 7,3% em 2019, situando-se em 
614 milhões de euros. Também as importações caíram no último ano 
(-8,6%), diminuindo o superavit comercial até 445 milhões de euros. 
 
Em 2017 operavam em Portugal 773 empresas fabricantes de moldes 
metálicos, o que supôs um aumento de 4,5% face ao ano anterior. A 
quota de produção conjunta das cinco primeiras empresas situou-se 
em 14,1%, enquanto o grupo das dez maiores concentram uma quota 
de 23%. 

 Número de empregados (a) 11.293 

 Produção (milhões euros) 935 

 Exportação (milhões euros) 614 

 Importação (milhões euros) 169 

 Variação da produção (%) -2,6 

 Variação da exportação (%) -7,3 

 Quota de produção conjunta das cinco 
primeiras empresas (%) (b)  14,1 

(a) 2017. (b) 2018. 
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