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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2020 

 
Introdução 
 

Nos termos do disposto na alínea d) do art. 22º dos Estatutos desta Associação, 

vem a Direção submeter à apreciação e votação pela Assembleia Geral o Relatório 

e Contas relativo ao exercício de 2020. 

 

O setor metalúrgico e eletromecânico português assume-se como uma das 

principais atividades económicas do país, quer pela sua dimensão em termos do 

volume de negócios e emprego, quer pelo seu impacto no processo de 

modernização e desenvolvimento industrial, quer pelo seu caráter transversal no 

fornecimento dos mais diversos setores de atividade e pela forte contribuição para 

as exportações nacionais. 

 

O Setor Metalúrgico e Eletromecânico, com um peso de cerca de 35% na indústria 

transformadora nacional, representa, 23 000 empresas e emprega 240 000 

trabalhadores. Exportou, em 2019, 18 242 milhões de euros, que corresponderam a 

30,8% do total das exportações nacionais e representaram 54% do volume de 

negócios do setor. 

 

A pandemia internacional devido ao surto de Coronavírus (COVID-19), marcou a 

situação sócio-económica nacional e setorial no ano 2020, que se refletiu, numa 

quebra de encomendas, do volume de negócios e das exportações, que 

decresceram 13%. 

 

As empresas do setor demonstraram, no entanto, uma grande capacidade de 

resiliência, desencadeando um grande esforço em termos de medidas de contenção 

e defesa de saúde pública e uma verdadeira batalha pois face aos enormes 

constrangimentos, continuaram a laborar, a assumir os seus compromissos e a 

manter os seus postos de trabalho. 

 

A ANEME esteve na primeira linha de apoio aos seus associados adaptando a sua 

estrutura de apoio de forma a reforçar a sua capacidade de resposta e rapidez de 

comunicação. 

 

O nosso volume de trabalho, em termos de contactos telefónicos e comunicação 

através de e-mail e mailchimp, quadruplicou, durante o ano. 

 

Os emails enviados de esclarecimento no âmbito das medidas e legislação 

relacionada com a Covid – 19 e outras, ultrapassaram os 2 milhares. 

 

Foram divulgadas o dobro das habituais informações técnicas, bem como enviados 

diariamente /newsletters de atualização de informação pertinente. 
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Também o nosso site foi restruturado de forma a dar resposta direta a todas as 

informações de natureza laboral, fiscal e outras, decorrentes da situação de 

pandemia internacional devido ao COVID-19. 

 

Foi ainda disponibilizado, neste âmbito, um documento com a síntese de todas as 

medidas implementadas, que foi diariamente atualizado e publicado. 

 

Reformulámos a nossa oferta formativa adaptando-a a um formato online sendo de 

salientar a realização de 28 ações de capacitação (seminário e webinars) que 

envolveram cerca de 650 participantes. 

 

A Direção da ANEME durante o período de confinamento, passou a reunir por 

videoconferência semanalmente, de forma acompanhar a evolução do setor e 

articular com a equipa técnica, as várias medidas de intervenção junto dos poderes 

públicos em defesa dos seus associados, bem como a melhor forma de os defender 

e apoiar. 

 

Para além de várias reuniões com responsáveis governamentais, onde foram 

manifestadas as preocupações quanto à evolução da situação no setor e 

apresentadas sugestões de medidas a implementar tendo em vista a mitigação dos 

efeitos da crise, foram dirigidas várias exposições (12) aos diversos responsáveis 

governamentais. 

 

De referir também que em 2020 iniciamos dois projetos importantes, enquadrados 

no Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Compete 2020, o projeto Valor Metal 2 – 

Inovação e Sustentabilidade e o projeto Metal2World, na área da 

internacionalização. 

 

De salientar, por último, que em outubro, por convite do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Sintra, Dr. Basílio Horta, passamos a integrar o Conselho 

Estratégico Empresarial de Sintra.  

 

A ANEME representa um significativo número de empresas de grande relevância no 

Concelho de Sintra, sendo muito importante a sua participação neste Conselho 

Estratégico que tem como objetivo analisar a situação económica e social do 

concelho, estando muito focado em melhorar as condições e oportunidades de 

negócio e investimento em Sintra de forma a dinamizar a economia e promover o 

emprego. 
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1. Participações Associativas 

 

Ao longo do ano de 2020, a ANEME manteve a participação nos órgãos sociais das 

seguintes instituições: 

 

 AFTEM (Associação para a Formação Tecnológica de Engenharia Mecânica e 

Materiais) – membro da Direção. 

 APCER (Associação Portuguesa de Certificação) – vogal do Conselho Fiscal. 

 CEDINTEC (Centro para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológicos) – 

Presidente do Conselho Fiscal do CEDINTEC. 

 CENFIM (Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e 

Metalomecânica) – é outorgante do Protocolo que instituiu o CENFIM, sendo 

membro do seu Conselho de Administração, Comissão de Fiscalização e 

Conselho Técnico-Pedagógico. 

 CIP (Confederação Empresarial de Portugal) – integrou o Conselho Geral da 

CIP. 

 FENAME (Federação Nacional do Metal) – deteve a Presidência da FENAME. 

 IATT (Instituto de Apoio Técnico e Tecnológico) – entidade fundadora, 

assumindo a Presidência. 

 WEEEcycle – Associação de Produtores de EEE (Entidade Gestora de 

Resíduos EEE) – membro do Conselho Consultivo. 

 

De referir que a ANEME é membro fundador da ASSOCIAÇÃO POOL NET, 

PRODUTECH, da CERTIF (Associação para a Certificação) e do CATIM (Centro de 

Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica). 

 

A ANEME manteve ainda a representação das empresas portuguesas do setor 

metalúrgico e eletromecânico nas seguintes organizações internacionais: 

 

 CE-CPLP - Confederação Empresarial da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa, Vice-Presidente da Comissão Executiva; Vice-Presidente da 

Assembleia Geral e integra em representação de Portugal a Comissão 

Instaladora do Conselho Económico Social da CPLP. 

 CEEMET - European Tech & Industry Employers. 
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2. Projetos 

 

Em 2020, o ponto de situação relativamente aos vários projetos aprovados no 

âmbito do Portugal 2020, no quadro do Programa Operacional da Competitividade e 

Internacionalização, foi o seguinte: 

 

PROJETO CONJUNTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS 

METALÚRGICAS ELETROMECÂNICAS - 2019/2021 (SISTEMA INCENTIVOS 

INTERNACIONALIZAÇÃO) 

 

O projeto conjunto de internacionalização, que decorre no período de 2019 a 2021, 

visa incrementar a internacionalização do setor e reforçar a capacitação empresarial 

das suas PME’s para a internacionalização, através da prospeção de novos 

mercados emergentes, alternativos e apelativos para as empresas do setor e da 

consolidação dos mercados europeus, com a participação em feiras e certames 

estratégicos para o setor, incluindo as feiras de subcontratação e tecnologia 

industrial. 

Devido ao impacto e respetivos condicionalismos associados à pandemia COVID-19 

todas as feiras internacionais foram canceladas e adiadas para 2021, o mesmo 

acontecendo com a organização das missões empresariais previstas. 

Este projeto inicialmente previsto para encerrar no final de fevereiro de 2021, foi 

objeto de um pedido de prolongamento até ao final do ano, de forma possibilitar a 

realização das atividades entretanto canceladas. 

 

 

PROJETO FORMAÇÃO AÇÃO PARA PME 2019/2021 (PROJETOS CONJUNTOS 

- FORMAÇÃO-AÇÃO) 

 

Este projeto teve início em setembro de 2019 e será concluído em agosto de 2021. 

 

Visa, promover a qualificação das empresas do sector metalúrgico e 

eletromecânico, através do fortalecimento das competências dos empresários e dos 

trabalhadores, apoiando as empresas nos seus processos de mudança e inovação, 

nas áreas da Organização e Gestão e da Internacionalização. A intervenção 

assenta numa metodologia de formação-ação, alternando momentos de formação e 

de consultadoria em contexto organizacional. 

 

O projeto engloba o apoio a 24 empresas, sendo desenvolvido em três fases: 

elaboração do diagnóstico e plano de ação, implementação do plano de ação 

através de atividades de consultoria e formação e avaliação de resultados. 
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VALOR METAL 2 - 2020/2021 (SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS - 

QUALIFICAÇÃO) 

 

O Projeto VALOR METAL 2 – INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, foi iniciado em 

2020 e visa apoiar o sector metalúrgico e eletromecânico no desígnio de construir 

uma indústria mais inovadora e competitiva, apostando na inovação, na 

digitalização (indústria 4.0) e na circularidade. 

 

Este projeto dá continuidade ao projeto Valor Metal, concluído em dezembro de 

2019, definindo os seguintes objetivos estratégicos: 

 

1) Perspetivar os futuros eixos de intervenção que permitam orientar as PME do 

setor na definição e desenvolvimento dos seus percursos de inovação e 

competitividade na próxima década, com base nos princípios de sustentabilidade, 

circularidade, produtividade e inovação tecnológica; 

 

2) Incentivar e aprofundar a transição para a economia circular por parte das 

empresas, aproveitando o potencial de circularidade para revolucionar os modelos 

de negócios e as cadeias de valor e, assim, criar um novo quadro sistémico de 

inovação e competitividade industrial; 

 

3) Promover e aprofundar a digitalização da indústria (Indústria 4.0) nos processos, 

produtos e gestão dos recursos no sector; 

 

4) Cultivar uma cultura de inovação e colaboração no setor; 

 

5) Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis no setor (eco inovação, 

descarbonização, simbioses industriais, eficiência energética, etc.), sensibilizando 

as PME’s para atividades qualificadas e inovadoras no domínio da sustentabilidade; 

 

6) Incrementar as competências empresariais no que concerne ao conhecimento e 

importância de implementar medidas de ecoeficiência como forma de aumentar a 

sustentabilidade ambiental e financeira das empresas; 

 

7) Estimular e promover a sensibilização, a informação e a capacitação de 

empresas em torno dos desafios da sustentabilidade e inovação; 

 

O projeto está estruturado nas seguintes áreas de intervenção: estratégia para a 

sustentabilidade 2021 – 2030, programa de capacitação para a economia circular, 

programa de capacitação para a eficiência ambiental, programa de capacitação 

para a digitalização, produção de informação e sessões de capacitação para a 

sustentabilidade. 
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Destacamos como principais atividades que decorreram durante o ano 2020, as 

seguintes:  

 

 Sustentabilidade  

Início do estudo prospetivo e plano de ação para sustentabilidade “Estratégia 

para a Sustentabilidade 2021-2030”; 

Realização do Estudo de Benchmarking sobre Produtividade no Setor 

Metalúrgico e Eletromecânico. 

 

 Economia circular 

Iniciaram-se os seguintes trabalhos: 

 

 Criação de um referencial de auditorias e recomendações para a indústria, 

que incluem uma plataforma de autodiagnóstico e um guia prático para a 

transição da economia linear para a economia circular. 

 Estudo de análise dos principais constrangimentos e obstáculos à transição 

para a economia circular, com soluções e apoio no processo de transição. 

 

 Eficiência ambiental 

 Desenvolveram-se atividades de comunicação da ecoeficiência para a 

inovação e sustentabilidade, que englobou uma campanha de comunicação 

para a ecoeficiência - Juntos Pelo Futuro. 

 

 Digitalização 

Iniciou-se o desenvolvimento de um kit de transformação digital que incluirá as 

seguintes ferramentas de suporte à análise estratégica: uma ferramenta de 

priorização de projeto, um template para definição de uma estratégia, um 

template para definição de um plano de implementação da Indústria 4.0 nas 

empresas e um manual do investidor na Indústria 4.0. 

 

 

METAL 2 WORLD – 2020/2021 (SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS - 

INTERNACIONALIZAÇÃO) 

 

O projeto METAL 2 WORLD, iniciado em 2020, constitui um projeto estruturante que 

reforça a estratégia coletiva de internacionalização do sector metalúrgico e 

eletromecânico, apresentando os seguintes objetivos operacionais: 

 

- Dinamizar ações coletivas de promoção internacional integrada da oferta nacional 

através da dinamização de ações de comunicação e promoção da imagem, da 

criação de diretório das empresas exportadoras, da participação em feiras 

internacionais e da realização de seminários de promoção do setor; 
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- Promover o conhecimento dos mercados, a prospeção comercial e a partilha de 

informação, através da realização de estudos de mercado, estudos de 

oportunidades e guias de exportação;  

- Fomentar a articulação nos mercados através do estabelecimento de protocolos 

institucionais com entidades locais; 

- Promover o conhecimento e partilha de grandes oportunidades para o setor 

metalúrgico e eletromecânico em diversos blocos económicos; 

- Fomentar ações para a disseminação do conhecimento gerado no tecido 

empresarial; 

- Seguir uma estratégia coletiva de internacionalização, assente na consolidação e 

diversificação para mercados com elevado potencial de crescimento, enquadrando 

os mercados geográficos das seguintes regiões: PALOP, CEDEAO e SADC, 

América Central, Ásia e Europa. 

 

Foram iniciados os trabalhos de desenvolvimento dos seguintes estudos: 

 

 Levantamento e caraterização das empresas comerciais e industriais da 

província de Zambézia em Moçambique, e da província do Lubango em 

Angola. 

 Oportunidades de negócio e produção de fichas de mercado e guias do 

exportador para os mercados das Honduras e Guatemala; 

 

Foi realizado o Estudo Oportunidades do Brexit no Setor Metalúrgico e 

Eletromecânico. 

 
A ANEME participou na feira internacional, em São Tomé e Príncipe (FISTOP 
2020), que se realizou em janeiro. Esteve presente com um stand associativo, 
representando e promovendo o setor metalúrgico e eletromecânico. 
 
Devido aos efeitos da situação pandémica e cancelamento das feiras internacionais, 
não foi possível a participação na Feira FACIM - Feira Internacional de Maputo e na 
FIC - Feira Internacional de Cabo Verde, bem com a realização de seminários de 
promoção do setor em Maputo/Moçambique e em Santiago/Cabo Verde. 
 
 
GIP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 
 
No âmbito da candidatura aprovada pelo IEFP para 2019/2022, irão prosseguir, 
através do Departamento Jurídico, as atividades do Gabinete de Inserção 
Profissional.  
 
Esta estrutura de apoio ao emprego desenvolveu em 2020, atividades dirigidas a 
jovens e adultos desempregados, que destacamos as seguintes:  
 

 Realização de 60 sessões coletivas de informação sobre as medidas ativas 
de emprego e formação, oportunidades de emprego e de formação, 
programas comunitários e de técnicas de procura de emprego; 

 

10



 

 

 

 

 Em parceria com o CENFIM foram realizadas 4 sessões de divulgação do 
Plano de Formação do CENFIM; 

 

 Realização online, no âmbito do Grupo de Empregabilidade de Carnide, da V 
Feira do Emprego de Carnide e de ações de preparação para o emprego, 
Workshops, em que através do GIP, se ministrou uma ação sobre Direitos e 
Deveres Laborais; 

 

 Prestou apoio a cerca de 100 utentes, no que respeita à utilização dos 
serviços IEFP. 
 

O GIP dirigiu também ações às empresas: 
 

 Contactou com mais de 50 entidades empregadoras, com o objetivo de 
captar ofertas de emprego; 

 

 Recebeu 40 ofertas de emprego; 
 

 Acompanhou 350 candidatos no encaminhamento para ofertas de emprego 
e 30 para ações de formação para o Serviço de Formação Profissional do 
IEFP, para o CENFIM e para os Centros de Formação Protocolares do IEFP. 

 
 
3. Workshops / Webinars 

 

Foram realizados 28 seminários workshops e webinars, dirigidos às empresas 

associadas, que envolveram cerca de 650 participantes. 

 

 Workshop de Legislação Laboral - Faltas - 10 fevereiro - Évora 

 Workshop de Legislação Laboral - Férias - 10 fevereiro - Évora 

 Workshop de Legislação Laboral – Faltas - 11 fevereiro - Lisboa 

 Workshop de Legislação Laboral – Férias - 11 fevereiro - Lisboa 

 Workshop de Legislação Laboral – Faltas - 13 fevereiro – Marinha Grande 

 Workshop de Legislação Laboral - Férias - 13 fevereiro - Marinha Grande 

 Seminário ”Orçamento de Estado” - 26 fevereiro - Lisboa 

 Workshop de Legislação Laboral - Formação Profissional - 4 março - Évora 

 Workshop de Legislação Laboral - Contratos a termo - 4 março - Évora 

 Workshop de Legislação Laboral - Formação Profissional - 5 março - Lisboa 

 Workshop de Legislação Laboral - Contratos a termo - 5 março - Lisboa 

 Workshop de Legislação Laboral – Formação Profissional - 6 março - Marinha 

Grande 

 Workshop de Legislação Laboral - Contratos a termo - 6 março - Marinha Grande 

 “Ação de Capacitação em Legislação Ambiental” - 14,15,16 e 17 abril - online 

 “Ação de Capacitação em Segurança de Trabalhos em Altura” - 20 maio - online 

 “Ação de Capacitação em Legislação/Conformidade Legal” – 8 e 9 junho – online 

 Workshop de Legislação Laboral - Tempo de Trabalho – 23 junho – online 
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 Workshop de Legislação Laboral - Cessação do Contrato de Trabalho – 25 junho 

- online 

 Workshop de Legislação Laboral - Tempo de Trabalho – 17 setembro – online 

 Workshop de Legislação Laboral - Tempo de Trabalho – 18 setembro – Marinha 

Grande 

 Workshop de Legislação Laboral - Cessação do Contrato de Trabalho - 18 

setembro – Marinha Grande 

 Workshop de Legislação Laboral - Cessação do Contrato de Trabalho - 21 

setembro - online 

 Workshop de Legislação Laboral - Cessação do Contrato de Trabalho - 25 

setembro - Lisboa 

 Workshop de Legislação Laboral - Tempo de Trabalho – 28 setembro - online 

 Workshop de Legislação Laboral - Cessação do Contrato de Trabalho - 13 

outubro - online 

 Webinar de Literacia Financeira - “Procura de Soluções Financeiras de Forma 

Prática” – 12 novembro - online 

 Webinar de Literacia Financeira - “Processo de Sucessão de Empresas 

Familiares” - 19 novembro - online 

 Webinar de Literacia Financeira - “Contacto com Investidores de Capital” - 26 

novembro - online 

 

 

4. Representação Nacional e Internacional 

 

A nível nacional: 

 

A ANEME manteve os contactos regulares e institucionais com o IAPMEI, APA, 

AICEP, IEFP, CEDINTEC, ISQ, CATIM, CERTIF, APCER, BUREAU VERITAS, 

CENFIM e outras entidades públicas e privadas. 

 

No âmbito da CIP, a ANEME manteve a sua participação em reuniões e nos grupos 

de trabalho. 

 

Em articulação com a CIP, a ANEME participou ainda, através do Departamento 

Técnico, nos conselhos consultivos da ERSE (secção elétrica e de gás natural). 

 

Acompanhou ainda as provas de aptidão final, integrando júris em articulação com o 

CENFIM e outras entidades formadoras (Casa Pia; Escola Profissional de Rio 

Maior). 

 

A ANEME passou a integrar o Conselho Estratégico Empresarial – Câmara 

Municipal de Sintra – tendo participado na reunião na sua reunião ordinária de 26 

novembro. 
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A nível internacional: 

 

A ANEME acompanhou os trabalhos desenvolvidos ao nível das organizações 

europeias do setor, em que está filiada, tendo participado nas seguintes reuniões da 

CEEMET, por videoconferência: 

 

 CEEMET – MET Sector Dialogue Social – 22 setembro 

 

 CEEMET – 35th General Assembly – 2 outubro 

 

 CEEMET – IER Committee Meeting – 23 novembro 

 

 CEEMET – EU Committee Meeting – 24 novembro 

 

 CEEMET – Dialogue Social – 2 dezembro 

 

 CEEMET – Sectorial Social Dialogue Committee for Metal Industry – 7 

dezembro 

 

No âmbito da sua filiação na CE-CPLP – Confederação Empresarial da 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa, participou na Assembleia Geral 

Ordinária da CPLP – 3 dezembro (via zoom). 

Participou numa reunião de parceiros do Centro de Formação Profissional (Budo 

Budo) – São Tomé, por videoconferência, no dia 23 de outubro. 

Participou ainda na reunião da Comissão de Acompanhamento do CFPM (Centro 

de Formação Profissional da Metalomecânica de Maputo), no dia 4 dezembro, por 

videoconferência. 

 

5. Missões e Feiras 

 

A ANEME participou numa feira industrial, em São Tomé e Príncipe (FISTOP 2020), 

que se realizou em janeiro. Esteve presente com um stand associativo, 

representando o setor metalúrgico e eletromecânico, no âmbito do Projeto Metal 2 

World. 

 

Esta foi a única ação realizada no âmbito de feiras, nacionais e internacionais e de 

missões internacionais, previstas para 2020, que foram canceladas devido ao 

impacto e respetivos condicionalismos decorrentes da situação de pandemia de 

COVID-19. 
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6. Ações de divulgação, apoio às empresas e publicações 

 

No plano da divulgação de legislação e informação relevante para os associados, a 

ANEME manteve a edição do Boletim “Informa” e do Barómetro do setor, com 

periodicidade mensal e a distribuição de informações de caráter económico, jurídico, 

técnico e comercial. 

 

Foram divulgadas durante 2020 as seguintes informações temáticas: 

 

    18 Informações económicas e fiscais 

    76 Informações jurídicas 

      5 Informações técnicas 

      2 Informações comerciais 

      3 Informações gerais 

 

A ANEME prestou ainda informação e apoio aos associados nas áreas jurídica, 

laboral, económico-fiscal, técnica (normalização, segurança, qualidade, ambiente e 

regulamentação industrial, nacional e comunitária), comercial, acesso aos mercados 

e apoios ao investimento e financiamento. 

 

Continuou ainda a apoiar e acompanhar, os processos de alvarás e títulos de 

registo e as ações de licenciamento industrial/ambiental, das empresas associadas. 

 

Em resposta à situação de pandemia internacional devido ao COVID-19 e como trás 

referimos, a ANEME esteve na primeira linha de apoio aos seus associados 

adaptando a sua estrutura de apoio de forma a reforçar a sua capacidade de 

resposta e rapidez de comunicação. 

 

O nosso volume de trabalho, em termos de contactos telefónicos e comunicação 

através de e-mail e mailchimp, quadruplicou, durante o ano. 

 

Os emails enviados de esclarecimento no âmbito das medidas e legislação 

relacionada com a Covid – 19 e outras, ultrapassaram os 2 milhares. 

 

De salientar que o Departamento Jurídico, ao longo do ano 2020 respondeu por 

escrito a 1505 solicitações de associados, na área jurídica e socio-laboral. 

 

Através do novo portal da ANEME, foi disponibilizado todo um conjunto de 

informações e conteúdos relevantes para as empresas associadas e continuou a 

ser promovido o setor em termos internacionais, realçando-se o facto de que o 

portal ANEME teve cerca de 55.000 consultas/visitas em 2020. 
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Ainda em linha com o reforço do nosso de apoio às empresas associadas o site foi 

restruturado de forma a dar resposta direta a todas as informações de natureza 

laboral, fiscal e outras, decorrentes da situação de pandemia internacional devido 

ao COVID-19. 

 

Quanto a publicações editadas durante o ano de 2020, como acima referimos, 

manteve-se a edição mensal do Boletim “Informa” e do Barómetro do setor, e a 

divulgação de informações temáticas. 

 

Salientamos ainda a edição das seguintes Guias Práticos, em formato digital, na 

área da Literacia Financeira, no âmbito do projeto Valor Metal 2: 

 

 Financiamento de Empresas 

 Empresas Familiares 

 Contacto com Investidores de capital 

 

 

 

Lisboa, 1 de junho de 2021 

 

 

 

 

 

       A DIREÇÃO 
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