
Portugal é o terceiro
produtor europeu de moldes
As exportações passaram de 313 milhões de euros em 2010 para 675 milhões
em 2017, numa produção total estimada em 794 milhões. E na região de Leiria
situa-se grande parte desta indústria que funciona como um cluster.

"Há dez anos fizemos um plano
estratégico que tinha vários as-

pectos como a definição das

áreas e dos sectores que seriam
mais importantes no futuro para
o fabrico de moldes e plásticos",

explica João Faustino, presiden-
te do Cefamol. Por outro lado,
era importante difundir a marca
dos moldes portugueses. "Des-
envolvemos o branding Enginee-

ring & Tooling From Portugal.
Este brand cobre não só as in-
dústrias de moldes mas também
as de plástico e pretende ser uma
mais-valia no estrangeiro e para
aglutinar um conjunto de ac-

ções", conclui João Faustino.

Os resultados surgiram. "So-

mos o oitavo produtor mundial
de moldes, o terceiro europeu,
estamos a investir em tecnologia,
temos quadros cada vez mais ca-

pazes e, ao nível da gestão das

empresas, houve uma melhoria

significativa", diz Fernando Vi-
cente, presidente da Somema.
"Em cerca de sete anos aumen-
tamos as exportações em 100%"
acrescenta João Faustino. As ex-

portações da indústria de mol-
des atingiram os 675 milhões de

euros no ano passado, numa pro-
dução total estimada em 794 mi-
lhões. "Em mercados como a

Alemanha, e do Norte da Euro-

pa, Espanha, França estamos

com quotas de mercado muito
importantes", refere Fernando

Vicente, e assinala que "a Alema-
nha e a Itália são os nossos prin-

cipais concorrentes".

Exporta para
80 países
A Cefamol faz a promoção

do sector e da região nos grandes
certames internacionais da in-
dústria automóvel, farmacêuti-

ca, embalagem, etc. e realiza mis-

sões empresários a vários países
em busca de mercados e negó-
cios. Hoje exporta para mais de

80 países.
Constitui-se como um clus-

ter, pretende difundir as mais-

valias, promover a inovação e a

capacidade das empresas para se

associarem aos grandes players,
no sentido de desenvolver os no-
vos produtos.

Segundo Fernando Vicente
o sector tem investido na forma-

ção das pessoas, na cooperação
entre associações, empresas,
universidades, municípios". "Te-

mos um protocolo com Cefamol,
Nerlei e IPL, que se chama o IPL
Indústria e tem como objectivo
a atracção de talentos. Os melho-

res alunos dos cursos escolhidos

pelas empresas, estas pagam as

propinas do primeiro ano, como
foi o caso de 37 alunos" exempli-
fica Jorge Santos, presidente da

Nerlei, que tem 1200 associados.

Acrescenta que existe a escolade

negócios D. Dinis, que associa o

IPL, a Câmara Municipal de Lei-
ria e associações, para a forma-

ção de gestores de topo e outras
mais sectoriais.

Mais serviços
Como adianta João Fausti-

no, "participamos em vários

projectos de desenvolvimento
em cooperação com as empre-
sas em várias instituições euro-



peias, o que permite que estas

tenham uma visão global das ca-

pacidades que existem" a que se

somam projectos com as Uni-
versidades de Coimbra, do Mi-
nho, Aveiro, Técnico, para além
dos projectos que as empresas
têm com universidades e poli-
técnicos.

A indústria para ser compe-
titiva tem de ter recursos huma-
nos qualificados e capacidade de

inovar nos processos e nos pro-
dutos, o que tem sido feito gra-
dualmente. "Hoje o paradigma
da empresa de moldes passou

para empresa a trabalhar em
moldes, plásticos, e já está no

desenvolvimento, no design, na

prototipagem rápida. Para esta

competitividade tem sido essen-
cial a exigência dos clientes, a

competição e cooperação entre

as empresas" finaliza Fernando
Vicente.

Por isso, "A produção é cada

vez mais apoiada por serviços"
diz Jorge Santos. "Cada vez mais

temos pessoas mais qualificadas
na área de desenvolvimento e de

projecto mais qualificadas, e de-

pois, ajusante, com a assistência

e o serviço pós venda". ¦
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