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A INDÚSTRIA DA TORNEARIA EM PORTUGAL | 2016
A indústria da tornearia assume importante papel na re-industrialização do País. Inserida na fileira da
metalomecânica, a tornearia (especialmente a tornearia em série e de precisão) tem como clientes outras
empresas do setor metalomecânico mas, também, dos setores automóvel, eletricidade e eletrónica, mobiliário,
etc.
É uma atividade em crescimento e modernização motivada pelas exigências dos clientes. A indústria portuguesa de
tornearia é reconhecida internacionalmente como atesta a sua forte dinâmica exportadora.
O conhecimento desta realidade é importante para os empresários do setor, para os seus clientes e fornecedores,
para consultores, para as associações empresariais e outros interessados na evolução da metalomecânica em
Portugal.

OBJETO DO ESTUDO
Analisar o contexto socioeconómico e a realidade empresarial desta indústria, com localização privilegiada nas
regiões Norte e Centro do País e que apresenta um elevado grau de desenvolvimento tecnológico e de
internacionalização.

OBJETIVO
Munir as empresas, investidores, associações empresariais, instituições financeiras, entidades públicas e estudiosos
de informação relevante para o conhecimento, o desenvolvimento e a dinamização desta atividade empresarial.

TORNEARIA:MAIS CRESCIMENTO E MAIS EXPORTAÇÃO
Entre 2013 e 2015 o setor da tornearia registou um crescimento de 25% no volume de negócios e 29% no valor
acrescentado bruto. Em 2015, o setor apostou no investimento e quase duplicou o montante investido em 2013.
As exportações diretas atingiram 19 milhões de euros em 2015, correspondendo a 33% do volume de negócios
total, um crescimento de 6 pontos percentuais face ao ano anterior. As vendas ao exterior são, maioritariamente
(94%), para o mercado comunitário. Os países mais referidos como mercados de exportação são a França, a
Espanha e a Alemanha.
Os gastos totais absorveram 95% do volume de negócios. Por seu turno, o custo das matérias primas e dos
fornecimentos e serviços absorveram 36% e 22% do volume de negócios respetivamente.

PERFIL DO SETOR – SÍNTESE 2015
Número de empresas
Volume de negócios global
Valor acrescentado bruto
Margem EBITDA
Investimento
Intensidade exportadora

35
57,2 milhões euros

Produtividade média
Número Trabalhadores

31 mil euros
810

25 milhões euros

Remuneração média anual / trabalhador

12 mil euros

17%

Volume de negócios médio / trabalhador

71 mil euros

13 milhões euros

Empresas com certificação em Qualidade

51%

33%

Empresas beneficiárias do Portugal 2020

23%
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A edição 2016 do estudo A INDÚSTRIA DA TORNEARIA EM PORTUGAL elaborado pela Olivetree Consult é entregue em
papel (formato revista) com 36 páginas, contendo mais de 70 gráficos e tabelas e está organizada do seguinte
modo:
APRESENTAÇÃO
METODOLOGIA
Indicação da metodologia de pesquisa utilizada, fontes de informação, limitações ao estudo

SETOR DA TORNEARIA
Breve descrição da indústria, principais constrangimentos e desafios

DADOS SÍNTESE 2015
DEMOGRAFIA DAS EMPRESAS
Localização, dimensão por volume de negócios, dimensão por número de trabalhadores, tipo de empresa, forma societária, longevidade,
economia digital, certificações, marca registada, CAE, beneficiárias do Portugal 2020

EVOLUÇÃO DO SETOR
Crescimento do volume de negócios, volume de negócios médio por tipo de empresa e por distrito

PRODUTIVIDADE
Evolução do VAB, evolução da produtividade

EXPORTAÇÕES
Empresas exportadoras, evolução da intensidade exportadora, mercados de exportação, exportações por dimensão de empresa

CLIENTES
Setores clientes, prazo médio de recebimento

INVESTIMENTO
Evolução do Investimento, natureza do investimento, investimento por dimensão e localização das empresas

FINANCIAMENTO
Evolução do endividamento (por tipo de empresa, por localização), prazo de financiamento, origem dos financiamentos, dívida líquida/EDITDA

PESSOAL
Evolução do número de trabalhadores, trabalhadores por localização geográfica, remuneração média anual

GASTOS
Evolução dos gastos, gastos por natureza, gastos por dimensão de empresa, repartição dos gastos pelo VN, prazo médio de pagamento

INDICADORES OPERACIONAIS
Margem EBITDA (do agregado e por localização geográfica), rendibilidade das vendas

CARACTERIZAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA
Autonomia financeira, rendibilidade dos capitais próprios, resultado líquido

TOP 5 2015
Identificação das cinco maiores empresas ordenadas por volume de negócios, crescimento do volume de negócios, número de trabalhadores,
rendibilidade das vendas, produtividade, idade da empresa (mais jovens)

RANKING DAS EMPRESAS DE TORNEARIA
Listagem de todas as empresas consideradas no estudo, com a seguinte informação: designação, concelho, CAE, volume de negócios, taxa de
crescimento do volume de negócios, número de trabalhadores, produtividade e certificação em qualidade

LISTA DAS EMPRESAS DE TORNEARIA
Listagem de todas as empresas consideradas no estudo com a respetiva designação, concelho e contactos
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