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As exportações do 
setor metalúrgico 
e eletromecânico, 
em março de 2021, 
aumentaram em 
termos mensais 

16,7% e em termos 
homólogos 

 

Para fora da zona 
da União Europeia, 

de janeiro a 
março de 2021 

comparativamente 
ao período homólogo, 

o aumento foi de 

O setor metalúrgico e 
e l e t r o m e c â n i c o ,  e m 

março de 2021 face ao mês 
anterior, registou um aumento, 
tanto nas exportações como 
nas importações de produ-
t o s .  C o n t u d o,  o  a u m e n t o 
nas expor tações (+16,7%) 
fo i  i n fe r i o r  a o  o b s e r v a d o 
nas importações (+22,9%), 
facto que se traduziu numa 
diminuição de 4,6% na taxa 
de cobertura que se situou 
em 85,9% e num aumento do 
deficit da balança comercial 
no montante de 134,3 mi-
lhões de euros. Em termos 
h o m ó l o g o s ,  a s s i n a l a - s e 
uma evolução positiva nas 
exportações (+49,8%) e nas 
importações (+20,4%).

No primeiro trimestre 
de 2021 comparativa-

mente ao período homólogo 
(primeiro trimestre de 2020) 
a variação foi positiva para as 
exportações (+13%) e nega-
tiva para as importações de 
produtos (-6,4%). No mesmo 
período para a União Europeia 
as exportações aumentaram 
10,5%, sendo que para fora 
da zona da União Europeia o 
aumento foi de 21,4%.

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE BENS
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TOTAL IMPORTAÇÕES 
TOTAL EXPORTAÇÕES

(dados preliminares)

Variação 
Homóloga

Total
Exp.

Total
Imp.

Saldo Taxa de
Cobert.

Exp. Exp.Imp. Imp.

Variação 
Mensal

FONTE: INE/ANEME

mar
abr
mai
jun
jul

ago
set
out
nov
dez
jan
fev

mar
jan › mar  

2021

  1 215,4   1 760,0   (544,6)  69,1   (25,8)  (26,5)  (20,5)  (19,0)
  602,6   888,2   (285,6)  67,8   (62,2)  (60,5)  (50,4)  (49,5)
  988,0   1 196,9   (208,9)  82,5   (43,9)  (50,0)  64,0   34,8 
  1 309,2   1 570,9   (261,7)  83,3   (10,8)  (31,9)  32,5   31,2 
  1 498,5   1 760,3   (261,7)  85,1   (3,6)  (24,8)  14,5   12,1 
  984,2   1 398,5   (414,3)  70,4   4,4   (11,7)  (34,3)  (20,6)
  1 678,2   1 893,1   (214,9)  88,6   1,0   (12,2)  70,5   35,4 
  1 815,4   2 019,4   (204,0)  89,9   4,5   (11,8)  8,2   6,7 
  1 697,4   1 933,8   (236,5)  87,8   4,2   (20,5)  (6,5)  (4,2)
  1 207,9   1 694,9   (487,0)  71,3   (10,2)  (8,3)  (28,8)  (12,4)
  1 459,2   1 644,5   (185,3)  88,7   (5,1)  (14,9)  20,8   (3,0)
  1 559,5   1 724,9   (165,4)  90,4   2,0   (20,6)  6,9   4,9 
  1 820,0   2 119,8   (299,7)  85,9   49,8   20,4   16,7   22,9 

  4 838,8   5 489,2   (650,4)  88,2   13,0   (6,4)  −   − 

  1 179   874   305   134,9   21,4   (9,4)  −   −
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Em março de 2021, todos os subsetores com 
dados disponíveis (não existindo dados para o 

subsetor com CAE 25) apresentaram uma variação po-
sitiva do volume da produção face ao mês homólogo. O 
subsetor com CAE 24 foi o que observou maior aumento 
(+52,2%), seguido do subsetor com CAE 27 (+32%). Em 
termos de variação média anual, apenas se verificou um 
aumento no subsetor com CAE 27, sendo que os restan-
tes subsetores registaram uma diminuição. Já a variação 

mensal foi positiva nos subsetores com CAE 28 e 30 e 
negativa nos subsetores com CAE 24, 27 e 29. No mês 
de fevereiro, a maioria dos subsetores observaram um 
decréscimo do índice ao nível de todas as variações, com 
exceção do subsetor com CAE 24 que teve uma variação 
mensal e homóloga positiva, o subsetor com CAE 27 que 
apresentou um aumento, tanto em termos homólogos 
como em termos médios anuais e os subsetores com CAE 
28 e 30 que verificaram uma variação mensal positiva.

índice de 
produção 
industrial
Corrigido dos efeitos de calendário 
e de sazonalidade. 
Mede as variações do volume  da produção.

índice de 
volume de negócios 
na indústria
Mede as variações do volume de negócios (valor total 
da faturação, com exclusão do IVA, correspondente 
à venda de mercadorias, produtos, desperdícios e à 
prestação de serviços a terceiros).

O volume de negócios, em março de 2021 evo-
luiu de forma positiva, na maioria dos subseto-

res com dados disponíveis (não existindo dados para 
os subsetores com CAE 27 e 30) face ao mês anterior 
e face ao mês homólogo, com exceção do subsetor 
com CAE 33 que evoluiu negativamente em termos 
homólogos. A variação média anual foi negativa em 
todos os subsetores com dados disponíveis. Em fe-

vereiro de 2021 face ao mês anterior, apenas se veri-
ficou uma diminuição do índice nos subsetores com 
CAE 24 e 33, sendo que os restantes subsetores ob-
servaram um aumento. A variação homóloga foi po-
sitiva nos subsetores com CAE 24, 27 e 28 e negativa 
nos subsetores com CAE 25, 29 e 33. Já em termos 
médios anuais observa-se um cenário de quebra em 
todos os subsetores com dados disponíveis.

mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Média 

Anual (%)

CAE 25CAE 24 CAE 27 CAE 28 CAE 29 CAE 30

mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Homóloga

(%)

 52,2 − 32,0 3,8 19,1 10,3
 1,4 -1,8 11,2 -5,8 -18,4 -15,4
 7,2 1,3 15,8 -7,4 -18,7 -5,6

mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Mensal

(%)

 -1,9 − -2,6 0,5 -10,3 1,3
 1,0 -0,2 -2,0 2,3 -0,3 0,1
 -9,4 0,9 -2,2 -4,0 -0,6 -28,0

 -2,1 − 6,4 -8,5 -22,7 -5,5
 -8,5 -6,6 2,7 -9,4 -25,8 -7,2
 -9,2 -6,6 1,7 -9,2 -23,8 -5,0

(dados preliminares) FONTE: INE/ANEME
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mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Homóloga

(%)

 38,2 7,8 − 22,0 45,8 − -4,6
 13,8 -6,5 11,2 10,5 -10,4 − -15,4
 10,4 0,2 9,2 -8,5 -12,1 -11,7 -6,6

mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Mensal

(%)

 22,7 15,9 − 24,7 3,7 − 26,6
 -9,5 3,2 3,7 17,4 4,7 − -0,4
 37,9 -10,3 -4,8 -23,8 47,6 -13,6 -29,2

mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Média 

Anual (%)

 -0,4 -6,5 − -2,5 -15,7 − -21,7
 -4,1 -7,9 -12,5 -5,2 -21,1 − -21,9
 -6,5 -8,2 -14,6 -6,1 -20,0 -6,6 -21,3

CAE 25CAE 24 CAE 27 CAE 28 CAE 29 CAE 33CAE 30

(dados preliminares) FONTE: INE/ANEME

setmai fev marnov dezabr janoutjul agojun
20212020
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Por motivos de confidencialidade 
não foi possível a publicação dos 

dados relat ivos ao subs etor com CAE 
30. No mês de março de 2021 a maioria 
dos subsetores de atividade apresenta-
ram uma variação positiva dos preços, 

ao nível de todas as variações (mensal, 
homóloga e média anual), com exceção 
do subsetor com CAE 33 que mantém o 
seu nível de variação mensal e o subsetor 
com CAE 28 que evoluiu negativamente 
em termos homólogos.

índice de 
preços na produção 
industrial no mercado interno
Preço que os produtores recebem do adquirente de uma unidade de um 
bem ou serviço produzido ou prestado, deduzido dos impostos a pagar e 
acrescido de qualquer subsídio a receber relativamente a essa unidade 
(inclui as margens de transporte cobradas pelo produtor na mesma fatura).

O gráfico abaixo mostra-nos a evolução 
dos preços médios dos metais ferrosos e 

não ferrosos. Na tabela observamos a variação 
mensal dos preços nos últimos 3 meses. Em mar-
ço de 2021 face ao mês anterior, apenas o níquel 
verificou uma variação negativa dos preços, sen-
do que todos os restantes metais (ferrosos e não 

ferrosos) evidenciaram um aumento. No grupo dos 
metais não ferrosos o cobre, pelo segundo mês 
consecutivo, foi o que verificou maior aumento 
(+6,44%), seguido do alumínio (+5,39%) e da liga 
de alumínio (+5,17%). Já no grupo dos metais fer-
rosos, o resíduo/sucata de aço foi o que registou 
maior aumento (+7,6%).

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

FONTE: LME/ANEME

Metais Não Ferrosos Metais Ferrosos

Alumínio
USD/ton

Liga de 
alumínio
USD/ton

Cobre
USD/ton

Níquel   
USD/ton

Zinco  
USD/ton

Varão 
de aço 

(USD/m)

Resíduo/ 
/sucata 
de aço 

(USD/m)

jan
2020 Preço 2003,8 1959,58 7970,5 17847,6 2707,7 640,83 465,96

Variação
mensal % -0,70 5,01 2,78 6,19 -2,68 10,52 14,64

fev
2021 Preço 2079,6 2079,7 8460,25 18568,05 2743,2 600,05 414,03

Variação
mensal % 3,78 6,13 6,14 4,04 1,31 -6,36 -11,14

mar
2021 Preço 2191,59 2187,24 9004,98 16460,74 2791,65 634,38 445,49

Variação
mensal % 5,39 5,17 6,44 -11,35 1,77 5,72 7,60

Resíduo/sucata de aço

Zinco

Alumínio

Níquel

Cobre

Varão de aço

Metais não ferrosos Metais ferrosos

Liga de alumínio

preço dos 
metais ferrosos 
e não ferrosos

Metais não ferrosos (USD/ton)
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CAE 29
CAE 30

CAE 33
CAE 25
CAE 24

CAE 28
CAE 27

mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Homóloga

(%)

 10,7 3,4 5,7 -0,3 0,8 …. 0,3
 8,1 3,4 4,2 -1,0 0,6 …. -0,7
 5,3 2,8 3,8 -0,2 1,0 …. 0,0

mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Mensal

(%)

 1,7 0,3 1,6 0,3 0,3 …. 0,0
 2,7 0,6 0,6 -0,2 -0,6 …. 0,2
 4,2 2,2 0,7 0,0 1,8 …. 0,8

mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Média 

Anual (%)

 0,8 1,3 1,0 0,2 0,2 …. 0,5
 -0,3 1,1 0,1 0,3 0,2 …. 0,5
 -1,2 0,8 -0,6 0,5 0,1 …. 0,8

CAE 25CAE 24 CAE 27 CAE 28 CAE 29 CAE 33CAE 30

(dados preliminares) FONTE: INE/ANEME

setmai fev marnov dezabr janoutjul agojun
20212020



CAE 29
CAE 30

CAE 33
CAE 25
CAE 24

CAE 28
CAE 27

índice de 
remunerações  
na indústria
Mede as variações do valor das remune-
rações (montante ilíquido em dinheiro ou em 
géneros pagos ao pessoal ao serviço).

O índice de remunerações pagas ao pessoal ao 
serviço, em março de 2021, evoluiu de forma po-

sitiva face ao mês anterior e face ao mês homólogo, na 
maioria dos subsetores com dados disponíveis (não exis-
tindo dados para o subsetor com CAE 27), com exceção 
do subsetor com CAE 30 que evoluiu de forma negativa 
em ambas as variações. No que se refere à variação mé-
dia anual, apenas se verificou um aumento no subsetor 
com CAE 24, sendo que os restantes subsetores apre-

sentaram uma variação negativa. No mês de fevereiro 
de 2021 face ao mês anterior a maioria dos subsetores 
observaram um aumento do índice, com exceção dos 
subsetores com CAE 24 e 33 que apresentaram uma 
diminuição. Já a variação homóloga e a variação média 
anual foi negativa em quase todos os subsetores, com 
exceção do subsetor com CAE 24 que evoluiu positiva-
mente em ambas as variações e o subsetor com CAE 27 
que teve uma variação homóloga positiva.

| CAE 24 Indústrias metalúrgicas de base | CAE 25 Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos | CAE 27 Fabricação de equipamento elétrico | CAE 28 Fabricação de 
máquinas e equipamentos, n.e. | CAE 29 Fabricação de veículos automóveis, reboque, semi-reboques e componentes para veículos automóveis | CAE 30 Fabricação de outro equipamento de 
transporte | CAE 33 Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos | Taxa de Variação Mensal compara o nível de índice entre dois meses consecutivos | Taxa de Variação 
Homóloga compara o nível de índice entre o mês corrente e o mesmo mês do ano anterior | Taxa de Variação Média Anual compara o nível do índice dos últimos doze meses com os doze meses 
imediatamente anteriores

M: PÓLO TECNOLÓGICO DE LISBOA, RUA FRANCISCO CORTÊS PINTO, Nº 2 (LOTE 13B), 1600-602 LISBOA-PORTUGAL | T: +351 217 112 740 | F: +351 217 150 403 | E: ANEME@ANEME.PT | S: WWW.ANEME.PT
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Em março de 2021, todos os subsetores com 
dados disponíveis (não existindo dados para os 

subsetores com CAE 25 e 27) apresentaram uma va-
riação negativa do volume de emprego, tanto em ter-
mos homólogos como em termos médios anuais. Rela-
tivamente à variação mensal, apenas se verificou uma 
diminuição do índice no subsetor com CAE 29, sendo 

que os restantes subsetores evidenciaram um aumen-
to (CAE 24, 28, 30 e 33). Em fevereiro de 2021, todos 
os subsetores observaram um decréscimo do índice, 
tanto em termos homólogos como em termos médios 
anuais. Já a variação mensal foi positiva na maioria dos 
subsetores, com exceção dos subsetores com CAE 25 
e 28 que evoluíram negativamente.

índice de 
emprego 
na indústria
Mede as variações do volume de
emprego (número de pessoas ao serviço).
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CAE 29
CAE 30

CAE 33
CAE 25
CAE 24

CAE 28
CAE 27

mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Homóloga

(%)

 -1,3 − − -1,6 -3,6 -3,2 -2,0
 -2,9 -2,4 -0,8 -2,8 -3,3 -4,4 -2,1
 -2,7 -2,6 -1,2 -2,8 -4,2 -5,5 -2,5

mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Mensal

(%)

 1,4 − − 0,9 -1,0 2,0 0,1
 0,1 -0,2 0,2 -0,3 0,4 2,3 0,5
 -0,2 0,1 0,5 0,0 0,6 -1,0 -1,4

mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Média 

Anual (%)

 -2,1 − − -3,3 -4,0 -4,4 -6,3
 -1,9 -5,2 -1,1 -3,3 -3,9 -4,4 -6,6
 -1,6 -5,3 -0,9 -3,2 -3,7 -4,2 -6,8

CAE 25CAE 24 CAE 27 CAE 28 CAE 29 CAE 33CAE 30

(dados preliminares) FONTE: INE/ANEME

mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Homóloga

(%)

 8,1 − − 2,4 2,3 -0,8 1,3
 4,5 -1,0 2,0 -0,1 -2,0 -0,6 -2,3
 6,6 -0,8 0,0 -2,2 -6,8 -8,0 -1,0

mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Mensal

(%)

 3,7 − − 2,0 9,4 -2,8 2,2
 -5,7 2,0 0,6 2,8 1,5 10,3 -1,5
 -20,9 -26,1 -32,3 -24,7 -8,7 -20,1 -23,0

mar/2021
fev/2021
jan/2021

Variação 
Média 

Anual (%)

 1,0 − − -3,0 -6,2 -3,0 -6,4
 0,6 -2,1 -1,3 -3,3 -6,4 -3,3 -6,6
 0,4 -1,8 -0,9 -3,1 -6,2 -3,1 -6,4

CAE 25CAE 24 CAE 27 CAE 28 CAE 29 CAE 33CAE 30

(dados preliminares) FONTE: INE/ANEMEsetmai fev marnov dezabr janoutjul agojun
20212020
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