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INTRODUÇÃO 

Portugal continua a usufruir de condições excelentes para o exercício das atividades de construção, 

manutenção e reparação naval. A sua localização geográfica, aliada às condições climáticas e às capacidades 

tecnológicas e de mão-de-obra qualificada existentes são elementos-chave para o exercício destas atividades 

com sucesso.   

A indústria naval, como neste relatório é entendida, é constituída por duas atividades diferentes: a 

Manutenção e Reparação Naval e a Construção Naval.  

Em 2020, tendo como fonte de informação a base de dados da AI Navais, verificou-se uma melhoria 

significativa nas atividades da indústria naval em Portugal. Assim, verificou-se um reforço da tendência de 

crescimento do volume de negócios na atividade de construção naval e uma inversão positiva no volume de 

negócios da atividade de manutenção e reparação naval com um crescimento sólido no ano de 2020 

comparativamente a 2019. 

O crescimento económico mundial sofreu o impacto do que pode ser designado por evento único do século – 

a pandemia viral de COVID-19 que atingiu o planeta. A incerteza durante este período paralisou a maioria das 

atividades económicas tanto nas economias desenvolvidas como nas de países em desenvolvimento. O 

comércio e o turismo pararam provocando perdas em múltiplos negócios e perdas significativas de emprego 

a nível global. O produto interno bruto mundial caiu 4,3% em 2020, sendo esta a contração mais rápida do 

produto global desde a Grande Depressão no início do século XX. A crise pandémica provocou um choque no 

comércio global, com restrições nas fronteiras, disrupção das redes de produção internacionais, e uma quebra 

significativa na procura de bens a nível mundial. A recuperação da procura sentida em alguns sectores e em 

algumas regiões do Oriente durante a segunda metade do ano não foi suficiente para reduzir o forte impacto 

no comércio global, que, de acordo com o relatório das Nações Unidas “World Economic Situation and 

Prospects 2021”, registou um decréscimo de 7,9% em 2020 comparativamente ao também baixo crescimento 

de 0,3% em 2019. Esta redução do comércio global teve um impacto similar na evolução do comércio marítimo 

internacional em 2020, o qual registou, de acordo com o relatório da UNCTAD “Review of Maritime Transport 

2020”, um decréscimo estimado em volume de 4,1% em 2020, bastante abaixo do reduzido e preocupante 

crescimento de 0,5% registados em 2019. A desaceleração registada afetou todos os segmentos de transporte 

marítimo, embora de forma desigual. O transporte de granéis líquidos em navios-tanque (petróleo, derivados 

de petróleo, gás e produtos químicos) viu a sua participação no volume de carga transportada confirmar a 
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tendência de redução ao reduzir de 29% para 28%, registando-se, em 2020, uma redução de 7,6% no 

transporte de petróleo bruto, uma redução de 11,8% no transporte de derivados de petróleo e produtos 

químicos, enquanto o transporte de granéis sólidos teve uma redução de 1,6%. O segmento de transporte em 

contentores registou um decréscimo de 1,4% face a 2019, tendo o segmento de transporte de gás (GNL e GPL) 

registado um crescimento residual de 0,6% travando a tendência de crescimento sólido dos últimos anos com 

(10,6% em 2019, 8,6% em 2018 e 7,3% em 2017). (Clarksons Research). 

 

 

 

Como em anos anteriores a redução do crescimento não foi acompanhada de uma redução da oferta de 

transporte marítimo, o que representou um aumento do excesso de oferta. De facto, embora a frota mercante 

mundial tenha crescido a um ritmo inferior ao do ano anterior, registou-se um crescimento de 3,1% em 2020 

face ao crescimento de 4,1% no ano anterior e 2,6% em 2018. A evolução dos diferentes segmentos da frota 

não é semelhante, em 2020, a frota mercante de granéis líquidos (excluindo os navios de transporte de gás) 

cresceu 2,9% (5,6% em 2019), a frota mercante de granéis sólidos cresceu 3,8% (3,9% em 2019) e a frota de 

navios porta-contentores cresceu 2,5% face ao crescimento de 3,3% em 2019. As frotas de transporte de gás 

têm registado crescimentos acima dos restantes segmentos de transporte marítimo e, 2020 não foi exceção, 

a frota mercante de GNL cresceu 5,0% (7,8% em 2019) e a frota mercante de GPL cresceu 5,1% (4,1% em 

2019).   
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As evoluções da procura e da oferta a diferentes ritmos tiveram reflexos distintos nas taxas de frete dos 

segmentos de transporte de granéis líquidos e granéis sólidos. Em 2020, a taxa de afretamento a 1 ano de 

petroleiros cresceu moderadamente, refletindo um abrandamento significativo do crescimento do ano 

anterior e a lógica do diferencial de procura e oferta, 9,4% no segmento de petroleiros de 310.000 tpb 

(crescimento de 58,8% em 2019) e 1,1% nos petroleiros de 110.000 tpb (crescimento de 48,0% em 2019), 

enquanto a taxa de afretamento a 1 ano dos graneleiros caiu 14,7%, confirmando a queda registada no ano 

anterior (decréscimo de 9,3% em 2019). 
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A evolução positiva das taxas de frete dos petroleiros de grande porte, mesmo face à desaceleração do 

crescimento do comércio marítimo e a redução do peso das cargas e descargas no continente europeu, não 

teve um contributo direto, como esperado, para o crescimento e a prestação positiva do sector de 

manutenção e reparação naval nacional, que se deveu principalmente na aposta em mercados diversificados 

e de maior retorno.  

Em 2020, o volume de negócios dos associados da AI Navais e dos estaleiros que fazem parte da sua base de 

dados, na atividade de reparação e manutenção naval, sofreu um crescimento de 25,7%, invertendo a 

tendência dos anos anteriores. 
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Em 2020, a atividade de construção naval, comprovando a evolução positiva dos últimos anos, continuando a 

beneficiar de uma forte procura interna, registou um crescimento de 18,2%.  

A falta de dados do INE relativamente a 2020 não permite efetuar uma comparação entre os valores da base 

de dados da AI Navais e os valores oficiais do INE para a indústria.  

Na área da manutenção e reparação naval militar, regista-se a continuidade do projeto de manutenção de 

submarinos no Arsenal do Alfeite com o progresso da manutenção intermédia do submarino Arpão. 

O sector das tecnologias marítimas1 está a ser atingido pelo surto de COVID-19. Mas, diferentemente de 

outras indústrias, sentirá as reais consequências negativas do surto de COVID-19 de forma mais aguda a 

médio e longo prazo. Isso ocorre porque a construção/reparação naval e a fabricação de equipamentos 

marítimos são atividades orientadas para a exportação e dependem muito das tendências macroeconómicas 

globais, volumes comerciais e sentimento do mercado. 

O questionário elaborado pela Sea Europe e distribuído por empresas do sector pela AI Navais, permitiu uma 

primeira avaliação do impacto do Covid-19 no sector. As respostas recolhidas permitiram concluir que o 

impacto do COVID-19 no Setor de Tecnologia Marítima depende de vários fatores, como a dimensão da 

empresa (GE, PME ou ME), a atividade que suporta (marinha, frota mercante, pesca, turismo e lazer, meio 

ambiente e energia), o mercado em que opera, nacional ou internacional, entre outros.  

A dimensão surgiu como um dos fatores que mais está a afetar os resultados das empresas, sobretudo quando 

o cumprimento das diretivas de saúde pública e de outras medidas, leva à redução do número de 

trabalhadores a operar em simultâneo na empresa, quer por razões de ordem familiar, quer por razões de 

distanciamento social em contexto laboral. As grandes empresas têm, até ao momento, podido adequar a 

capacidade de trabalho à menor procura, o que não foi possível nas micro e pequenas empresas, que se 

encontram já em situação crítica. Não obstante, as grandes empresas do setor, sendo empresas que recorrem 

muito à subcontratação e, perante a probabilidade de uma forte redução da procura, poderão entrar numa 

situação económica, financeira e social crítica, com graves repercussões, nas empresas de subcontratação.  

A intensidade do impacto nas empresas que trabalham em mercados dedicados é variável. No caso da 

manutenção da Armada da Marinha Portuguesa, o impacto na atividade é retratado entre Moderado e Muito 

Forte, dependendo dos fatores em apreciação, sendo que na pesca, as empresas consideram a sua atividade 

 
1 O Sector das Tecnologias Marítimas inclui: Construção Naval; Reparação, Conversão e Manutenção Naval; Projeto, 
Engenharia e Consultoria; Fabricação de Equipamentos, Componentes e Sistemas  
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moderadamente afetada. Empresas que apoiam outras atividades, em setores concorrenciais, como por 

exemplo a construção naval, a reparação, conversão e manutenção naval, a projeto, engenharia e consultoria, 

e a fabricação de equipamentos, componentes e sistemas, reportaram que a sua atividade está Substancial 

ou Muito Fortemente afetada. 

Os resultados obtidos foram disseminados internacionalmente através do relatório conjunto da Sea Europe. 

A nível nacional o trabalho desenvolvido foi enviado pela AI Navais para a Sr.ª Secretária de Estado Adjunta e 

da Administração Interna, Dr.ª Isabel Oneto. Os resultados obtidos foram ainda incluídos no trabalho 

desenvolvido pela Fórum Oceano “Impacto da Covid-19 no Cluster do Mar Português”, que foi enviado para o 

Ministério da Economia e Ministério do Mar e foram disseminados pelas redes sociais da AI Navais (Facebook 

e LinkedIn).   

A indústria naval portuguesa continua a sofrer de atrasos significativos na implementação de soluções 

tecnológicas modernas, com vista a uma evolução que muitos dos concorrentes europeus já conseguiram 

nomeadamente estaleiros alemães, holandeses e espanhóis. 

I. ACTIVIDADE DA AI NAVAIS EM 2020 

1. ASSOCIADOS E ORGANIZAÇÃO INTERNA 

1.1 Associados 

No ano de 2020 a Associação das Indústrias Navais não admitiu novos associados.  

A impossibilidade de contactos presenciais durante grande parte do ano e a inexistência de eventos 

relacionados com a Economia do Mar dificultou os contatos diretos, fundamentais para a promoção do setor 

e para a angariação de novos associados. 

1.2 Organização Interna 

Em 2020 fechou-se um ciclo de mais de 30 anos na vida da AI Navais, com a saída do Secretário-Geral Eng. 

José Ventura de Sousa. Com efeito, o Eng. Ventura de Sousa colaborou durante mais de 30 anos com a 

Associação tendo sido durante grande parte deste período uma força motriz da AI Navais como seu Secretário-

Geral. Durante 25 Anos foi também membro da Direção da Associação.  Neste momento da sua partida como 
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membro executivo da AI Navais, a Direção, a Equipa e os Associados agradecem o seu esforço e a sua 

dedicação à AI Navais e à Indústria Naval portuguesa. 

A Direção da AI Navais nomeou como novo Secretário-Geral, em funções desde 1 de julho, o Eng. Mário Pinho, 

que tem desenvolvido o seu percurso profissional no sector da Manutenção e Reparação Naval desde o início 

dos anos 90. 

2. NORMALIZAÇÃO SETORIAL – ONS/CT 68 

A AI Navais, sendo o Organismo de Normalização Sectorial para a "Construção Naval e Tecnologias Marítimas", 

coordena a Comissão Técnica de Normalização CT68, cujos campos de intervenção são: ISO/TC 188 – 

Embarcações pequenas, ISO/TC 8 – Navegação oceânica e CEN/TC 15 – Embarcações de navegação interior, 

na qual participam 26 peritos, designados pela AI Navais.  

Colocada ao serviço dos agentes económicos do sector naval nacional, a atividade da CT 68 tem como objetivo 

principal dar resposta às recomendações do Instituto Português da Qualidade, privilegiando um maior 

envolvimento nacional na atividade normativa internacional, na área de projeto, construção, elementos 

estruturais, aprestamento, equipamento, questões ambientais marítimas, métodos e tecnologia utilizados na 

construção naval e na operação de navios. 

No dia 11 de dezembro, a ONS CT 68 reuniu com o IPQ para em conjunto avaliar o cumprimento das funções 

que foram atribuídas à AI Navais como organismo de normalização sectorial. 

Durante a reunião foi preenchida uma lista de verificação tendo resultado uma avaliação positiva e 

identificadas algumas acções que a AI Navais irá realizar conjuntamente com os peritos da CT. 

Durante o ano de 2020 foram lançadas a votação aproximadamente 90 normas. 

 

3. CONTRATAÇÃO COLETIVA SETORIAL 

A AI Navais manteve o habitual relacionamento com a FENAME – Federação Nacional do Metal, em cuja 

fundação participou em 1981, a par de outras Associações.  
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A AI Navais faz parte dos Órgãos Sociais da FENAME como Vice-Presidente da Direção, Vogal da Direção, 

Presidente Mesa da Assembleia Geral e Presidente do Conselho Fiscal. 

A pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo nas negociações dos contratos coletivos de trabalho, 

não tendo havido evolução durante o ano de 2020, esperando-se que em 2021 se retomem as atividades 

normais de negociação entre a FENAME e a FEQUIMETAL. Assim, os contratos realizados em 2019, pela 

FENAME, não sofreram quaisquer alterações e, continuam a não abranger os estaleiros cujos trabalhadores 

estejam filiados na CGTP uma vez que o Contrato Coletivo de Trabalho CCT FENAME/FEQUIMETAL - Federação 

Intersindical dos Sindicatos da Metalurgia, Minas, Química, Farmacêutica, Petróleo e Gás continua a não se 

aplicar ao sector da construção e reparação naval. Este CCT cessou a respetiva vigência em 31 de março de 

2006. Por esta razão, as relações de trabalho neste setor continuaram a ser reguladas pelo Código de Trabalho.  

4. RELACIONAMENTO COM ENTIDADES ESTATAIS E OUTRAS 

4.1 Relacionamento com Ministério da Economia  

No dia 03 de dezembro de 2020, a convite da Embaixada Russa em Portugal e da Câmara de Comércio e 

Indústria Luso-Russa, a AI Navais participou no terceiro Fórum de Negócios entre Rússia-Portugal subordinado 

ao tema “Inovação: Novas Oportunidades e Desafios”. 

Nesta edição do fórum, os empresários russos e portugueses, discutiram virtualmente as possíveis 

oportunidades de cooperação a ser desenvolvidas numa realidade pós-covid. O grande objetivo do evento foi 

a promoção de um maior diálogo entre as indústrias de inovação de ambos os países, em áreas como as 

energias renováveis, a construção naval, robótica, IT, entre outras.   

A sessão de abertura contou com a presença do embaixador Russo em Portugal e com o Presidente da Câmara 

de Comércio e Indústria Luso-Russa e durante o evento foi dada a palavra a representantes de centros de 

inovação, camaras de comercio e indústria, associações industriais e empresas. 

4.2 Colaboração com a Direção Geral da Política do Mar 

A AI Navais participou nas sessões abertas de apresentação, durante o período de discussão pública, da 

“Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030”, organizadas pela Direção Geral da Política do Mar (DGPM). A 

participação da AI Navais efetuou-se de modo virtual, pois as sessões decorreram, em vários locais do país, 

com participação presencial reduzida devido ao contexto pandémico em que foram realizadas. As linhas gerais 

do documento estratégico foram apresentadas e a discussão foi aberta e benéfica para melhor entendimento 
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das políticas definidas neste documento estratégico. As discussões foram úteis e permitiram identificar 

melhorias ao documento inicial que foram posteriormente discutidas em sede do Conselho Estratégico para a 

Economia do Mar da CIP. 

4.3 Colaboração com a CCDR-LVT 

A AI Navais integrou o Grupo de Trabalho “Domínio de Especialização Mar” num exercício de revisão da 

Estratégia Regional de Especialização Inteligente (RIS3) de Lisboa que envolveu todas as partes 

interessadas – universidades e outras instituições do ensino superior, empresas e parceiros sociais. 

Neste âmbito, a AI Navais participou nos workshops desenvolvidos pela CCDR-LVT, para preparação do 

próximo quadro comunitário de apoio PT 2030, para o período 2021-2027. Nestes workshops foi sugerido 

pela AI Navais que fosse criado um laboratório de energética naval para que se pudessem testar e estudar 

sistemas de energia avançados para a propulsão naval, bem como, os respetivos sensores e tecnologias 

de aquisição de dados e controlo. Ao mesmo tempo foi, também, defendido a importância que o 

desenvolvimento da tecnologia 4.0 e a digitalização proporcionam no “redesenho” da tecnologia 

marítima. Sugestões que foram aprovadas. 

 

4.4 LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar 

Em 2020 o barómetro PwC da Economia do Mar – LEME – foi suspenso, estando prevista a retoma deste 

projeto num futuro próximo. A importância deste barómetro reside no facto de os indicadores existentes não 

permitirem medir, com total precisão e de forma continuada, o real impacte destas atividades na economia 

nacional. 

A AI Navais, desde a primeira edição, tem contribuído para este barómetro, através do fornecimento de dados 

referentes aos setores da construção, manutenção e reparação naval. Esta colaboração manter-se-á na 

retoma do projeto pela PwC.  

5. PROJETOS DE I&D 

No ano 2020, a AI Navais deu continuidade aos trabalhos no âmbito do projeto Consortex – Consórcios 

Marítimos Europeus de Internacionalização, financiados pelo Interreg Espaço Atlântico. 
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5.1 CONSORTEX - Consórcios Marítimos Europeus de Internacionalização 

Interreg Espaço Atlântico 

Acrónimo AI Navais (€) Total (€) Fim 

Consortex 204.000 € 1.683.000 € 2021 

Arrancou em 2 de outubro de 2017 o projeto CONSORTEX – Consórcios Marítimos Europeus de 

Internacionalização. O projeto que inicialmente estava previsto desenvolver-se em dois anos, mas como 

resultado da pandemia COVID-19, foi necessário pedir o alargamento do prazo final até 31/03/2021. O projeto 

conta com a participação de sete entidades de cinco países, entre as quais a Fórum Oceano. 

Este projeto foi aprovado no âmbito do programa Interreg Atlantic Area e tem como principal objetivo a 

constituição de 5 consórcios marítimos de exportação, constituídos por 6 ou mais pequenas e médias 

empresas, cada um especializado numa área de construção (ponte, casa das máquinas, alojamento, deck) para 

um tipo de embarcação (navio offshore, navios cruzeiro e navios científicos). 

Pretende-se ainda com este projeto a melhoria do posicionamento das empresas no mercado, a promoção de 

assinaturas de contratos e a entrada no mercado internacional.  

A AI Navais participou em todas as atividades do projeto e é líder na atividade de Capitalização. A estratégia 

de Capitalização, para difusão dos resultados da aplicação de uma metodologia de avaliação de boas práticas 

na formação dos Consórcios de Exportação, é baseada na metodologia da UNIDO para o desenvolvimento de 

Clusters e Redes de PME.  

Durante o ano 2020 foi dada continuidade à organização de várias reuniões entre os parceiros do projeto e as 

empresas interessadas, potenciando deste modo o encontro entre as empresas de cada país e cada consorcio. 

Conduzidas pelo líder do projeto, estas reuniões foram realizadas em contexto de videoconferência em que é 

dada a palavra às empresas para que demonstrem quais as suas expectativas em relação ao projeto, quais os 

mercados que gostariam de explorar, qual a forma como veem os consórcios a serem efetivados, quais as 

áreas de negócio em que se especializaram, etc. 

Para o consórcio que a AI Navais lidera, Vessel Design, foi desenvolvida uma matriz de competências na qual 

as empresas se podem posicionar. A referida matriz irá permitir identificar quais os projetos para os quais os 
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consórcios estão capacitados a responder, assim como identificar eventuais lacunas as quais será necessário 

completar. 

Na primeira ronda de reuniões tivemos uma forte presença nacional, contando com a participação das 

associadas Tecnoveritas e Veranavis. De sublinhar ainda a participação muito ativa das empresas Almadesign, 

Olimar, Hotelis e Penimar, participação essa que resultou das visitas que lhes foram realizadas durante o ano 

2019. 

No âmbito da atividade do WP 7 – Export Consortia Incorporation, a AI Navais participou na videoconferência 

em que foi apresentado o documento “Report on Suitable Legal Forms to Create Export Consortia” elaborado 

por uma firma de advogados. Este relatório tem por objetivo definir o tipo de negócio / forma jurídica mais 

adequada a ser adotada na constituição dos consórcios de exportação promovidos pelo CONSORTEX. Tem por 

base uma análise da legislação nacional das entidades participantes e Estados-membros em que os consórcios 

serão criados: Espanha, Irlanda e Portugal. O relatório identifica quais os tipos de consórcios de exportação, 

quais os benefícios da sua criação e quais os desafios aquando da sua constituição e a sua estrutura 

organizacional. 

6. COMITÉ PARA O DIÁLOGO SOCIAL EUROPEU NA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL 

Em 1998, a Comissão Europeia criou os Comités de Diálogo Sectorial Europeus com o objetivo de promover o 

diálogo entre a indústria e os representantes dos trabalhadores a nível da UE. O Diálogo Social (DS) visa facilitar 

as discussões, consultas e ações conjuntas envolvendo os dois atores principais da indústria. O Comité de 

Diálogo Social Sectorial Europeu (SSDC) para a Construção Naval, Manutenção e Reparação Naval foi criado 

em 2003, como o primeiro SSDC do setor de metal. 

A AI Navais iniciou a sua participação como Membro do Comité para o Diálogo Social (Sectorial Social Dialogue 

Committee for Shipbulding), em fevereiro de 2014.  

Em janeiro, a AI Navais participou na reunião do grupo de trabalho, onde foram discutidas as prioridades e os 

desafios que os estaleiros enfrentam atualmente. As contribuições centraram-se nas questões associadas aos 

trabalhadores, quer à falta de jovens que queiram entrar no sector, quer nas lacunas ao nível das 

competências. De um modo geral todos os participantes partilharam a dificuldade que sentem em atrair 

jovens para o sector e ao mesmo tempo retê-los após lhes ser dada formação. Na perspetiva da AI Navais é 

necessário implementar um sistema de previsão e antecipação das competências, atualizar o Catálogo 
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Nacional de qualificações, oferecer programas de formação específicos para o sector, desenvolver a 

tutoria interna para promover a transferência de conhecimento e estimular a formação em local de 

trabalho e por outro lado, desenvolver formação que permita aos trabalhadores utilizar as novas 

tecnologias.    

7. COOPERAÇÃO INTERASSOCIATIVA 

7.1 CIP – Confederação Empresarial de Portugal 

A Associação das Indústrias Navais foi em 2020, reeleita como Vice-Presidente do Conselho Geral da CIP, 

continuando assim a estar representada neste novo mandato. 

A participação na CIP, que em muito nos honra, traduz o reconhecimento da importância do sector que 

representamos na atividade económica do país.  

Numa altura particularmente sensível para a atividade económica, a AI Navais distribuiu por todos os 

associados as informações que a CIP produziu numa base diária.  

A Associação das Indústrias Navais colaborou ainda, através da distribuição pelos seus associados, no 

inquérito feito pela CIP - Projeto Sinais Vitais - tema LAY-OFF SIMPLIFICADO que visa semanalmente 

recolher e mostrar ao poder político e ao país em geral, a opinião dos empresários e gestores sobre temas 

que afetam as empresas neste tempo de pandemia. 

Além disso a AI Navais tem vindo a defender os interesses da nossa indústria, através da CIP, que em sede 

do Conselho de Concertação Social tem apresentado propostas de alteração às medidas apresentadas 

pelo Governo, sobre as medidas excecionais de apoio à atividade económica. A indústria tem sido 

chamada a pronunciar-se nomeadamente perante as medidas que pretendem garantir liquidez de 

tesouraria, injetar liquidez nas empresas para fazerem face às quebras de receitas, ajudar a manter postos 

de trabalho. 

Além dos assuntos diretamente relacionados com a pandemia COVID-19, a AI Navais participou 

ativamente nos Conselhos Estratégicos da Indústria, para a Economia do Mar, da Energia, para a 

Economia Digital e do Ambiente.  
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Em 2020 foi especialmente relevante a participação e contribuição, no seio do Conselho Estratégico da 

Indústria Portuguesa e Conselho Estratégico para a Economia do Mar, na discussão e análise do Plano de 

Recuperação e Resiliência da Economia Portuguesa, identificando lacunas neste documento no que diz 

respeito às atividades e necessidades das Indústrias Navais. Bem como a participação e comentários no 

seio do Conselho Estratégico para a Economia do Mar à Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030.  

Ainda no decurso de 2020 a AI Navais colaborou com a CIP com comentários ao ”Livro Branco sobre a 

criação de condições de concorrência equitativas no que respeita às subvenções estrangeiras” da 

Comunidade Europeia no âmbito das tomadas de posição da SEA Europe e da Business Europe sobre o 

documento em fase de consulta pública.  

7.2 Fórum Oceano 

A Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar tem por principal objetivo dinamizar o Cluster do Mar 

promovendo o desenvolvimento de relações de cooperação entre instituições do sector científico, empresas 

e entidades associativas dos diferentes sectores e atividades cuja área funcional de intervenção é o mar. 

Existe uma grande cooperação entre a AI Navais e a Fórum Oceano concretizada entre outras, na parceria 

estabelecida no projeto CONSORTEX.  

7.3 SEA EUROPE – Ships & Maritime Equipment Association 

A SEA Europe é a associação europeia que defende os interesses da indústria de construção, manutenção e 

reparação naval.  

A AI Navais é membro da SEA Europe, participando ativamente na construção de políticas para o setor, tendo 

como exemplo mais visível o LeaderSHIP2020. A AI Navais faz parte dos Grupos de Trabalho, Capital Humano 

e Comércio Internacional. 

A destacar em 2020 o inquérito realizado às empresas que permitiu avaliar o impacto da pandemia Covid-19 

no sector das Tecnologias Marítimas Portuguesas, com vista à definição das medidas de política setorial mais 

adequadas ao relançamento da atividade. O questionário, elaborado pela Sea Europe, foi não só distribuído 

pelos associados da AI Navais, mas também por outras empresas do sector e centrou-se nas seguintes 

questões: 
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1. Qual o impacto real que as empresas estavam a experienciar em 31 de março a nível da produção, 

contratação e vendas, volume de negócios, liquidez, redução na capacidade de trabalho e atividade 

2. Qual o impacto expectável na primeira metade do ano 2020 

3. Qual o sentimento em relação às medidas publicas de suporte quer do sector bancário quer do 

governo? 

A AI Navais recebeu respostas de 17 empresas, algumas trabalham em mais de um setor. Apesar de, 

aparentemente, o número de respostas parecer reduzido, na realidade as empresas que responderam não só 

abrangem a totalidade dos setores representados pela AI Navais, como os três principais estaleiros, que sendo 

grandes empresas (> 250 trabalhadores), representam mais de 50% do volume de negócios nacional total na 

construção naval e mais de 70% do volume de negócios nacional total na reparação, conversão e manutenção 

naval. Os resultados nacionais foram incorporados no relatório da Sea Europe e o documento elaborado pela 

AI Navais foi enviado para a Sr.ª Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Dr.ª Isabel Oneto.  

Estes resultados foram ainda incluídos no trabalho desenvolvido pela Fórum Oceano “Impacto da Covid-19 no 

Cluster do Mar Português”, que foi enviado para o Ministério da Economia e Ministério do Mar e foram 

disseminados pelas redes sociais da AI Navais (Facebook e LinkedIn).   

Ainda no âmbito da identificação de medidas necessária para o sector das tecnologias marítimas europeias, a 

AI Navais participou na preparação e discussão do documento da SEA Europe “STRATEGIC MARITIME 

TECHNOLOGY INDUSTRY IN URGENT NEED FOR SPECIFIC EU MEASURES In the light of COVID-19, SEA Europe 

calls for urgent, tailor-made sectoral support to safeguard the survival of Europe’s strategic maritime 

technology industry” que defende a necessidade de medidas urgentes e específicas para o setor, permitindo 

deste modo a recuperação no período pós-pandémico, fundamental para a sobrevivência do setor na Europa.  

Fruto duma colaboração estreita com o secretariado e os restantes membros da associação europeia, foram 

discutidos e publicados durante o ano de 2020, entre outros, os seguintes documentos: “The EU Taxonomy 

Regulation’s Draft Delegated Acts On Technical Screening Criteria For Climate Change Adaptation And Climate 

Change Mitigation Objectives”, “A New Industrial Strategy For Europe”, A “SME Strategy For A Sustainable And 

Digital Europe”, “EU Trade Policy Review: Changes Needed For A Renewed Trade And Investment Policy” e 

“Maritime Climate Protection: IMO Still On Time, But Off Target”. 

No decurso de 2020 a AI Navais colaborou com a SEA Europe com comentários ao ”Livro Branco sobre a 

criação de condições de concorrência equitativas no que respeita às subvenções estrangeiras” da 

Comunidade Europeia, durante o período da consulta pública. Em novembro de 2020 participou 
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ativamente na preparação do Webinar promovido pela SEA Europe para apresentação da posição da 

Indústrias Navais Europeias relativamente às distorções de mercado existentes, promovendo a 

participação de membros da Representação Permanente de Portugal na Comunidade Europeia neste 

evento. 

Em 2020 a AI Navais colaborou com a SEA Europe, no seio do projeto ‘’Upskilling the Shipbuilding 

Workforce in Europe (USWE)’’, contribuindo na identificação de necessidades do setor no que respeita à 

mão-de-obra disponível no mercado Europeu com qualificações necessárias às empresas do setor de 

construção e manutenção e reparação naval.  

II. SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL 

Em relatórios e contas anteriores neste segmento a AI Navais faz uma análise da evolução do volume de 

negócios da indústria naval nacional considerando as três atividades que a constituem, construção naval, 

exceto recreio e desporto, construção naval de recreio e desporto e reparação e manutenção naval. Esta 

análise é feita tendo em consideração os dados emitidos pelo INE. No entanto, na altura em que o presente 

relatório foi elaborado os dados do INE para o ano 2020 ainda não foram publicados. 

Assim, e tendo em consideração que a dimensão das empresas revelou ser um dos fatores que mais afetou os 

resultados do estudo realizado no âmbito da Sea Europe, sobre o efeito da pandemia COVID-19, optamos por 

trazer a “fotografia” da dimensão das empresas do nosso sector.  

De acordo com os últimos dados do INE, Portugal tinha em 2019, 398 empresas no sector da indústria naval 

sendo 66% empresas de manutenção e reparação naval, 18% construção naval exceto recreio e desporto e as 

restantes 16% de construção naval de recreio e desporto. 

Desde 2009 verificou-se uma diminuição no número de empresas da indústria naval, efeito causado pelo 

encerramento de um grande número de empresas no sector da construção naval exceto recreio e desporto. 

Nos restantes sectores, construção de embarcações de recreio e desporto, reparação e manutenção naval o 

número de empresas tem se mantido mais ou menos constante. No entanto, a partir de 2012 assistimos ao 

aumento do número de empresas que, em 2019, ultrapassou o número máximo de empresas alcançado nos 

últimos 16 anos. 
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Relativamente à sua dimensão, 83% das empresas são microempresas, isto é, têm menos de 10 trabalhadores, 

14% são pequenas empresas, 2% são médias empresas e apenas 0.8% são empresas com mais de 250 

trabalhadores, grandes empresas.  

Esta distribuição é muito semelhante à distribuição do tecido empresarial nacional nas indústrias 

transformadoras no geral. Também este sector é dominado pelas microempresas, numa proporção de 82%, 

seguido pelas pequenas empresas que representam 15% do sector, médias empresas com 3% e 0.5% grandes 

empresas. 
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III. CONTAS E RESULTADO DO EXERCÍCIO 

A AI NAVAIS apresentou, no final do exercício de 2020, um Resultado Líquido positivo de 13.058,01 Euros, um 

Total de Capital Próprio de 106.367,86 Euros e um Total do Ativo de 144.284,84 Euros, conforme se pode 

verificar pela leitura do Balanço e da Demonstração dos Resultados apresentados em anexo. 

O Fundo Associativo apresenta um valor negativo no valor de 14.547,30 Euros, no entanto demonstrativo da 

tendência de recuperação devido à aplicação do resultado líquido positivo de 2019 que amortizou o impacto 

dos resultados negativos derivados dos quatro anos anteriores, ou seja, 2015 a 2018. 

Atividade Associativa Corrente 

O resultado das operações correntes, ou seja, a diferença entre o montante das quotas emitidas aos sócios e 

os custos de funcionamento da Associação, registou um valor negativo de cerca de 23,0 mil de Euros, apesar 

da implementação em 2010, do novo método de cálculo do valor das quotas, estabelecido quando da 

aprovação dos novos Estatutos da Associação, que tem por objetivo um orçamento corrente de saldo zero. 

Apesar de nos Estatutos da AI Navais estar prevista a atualização das quotas anualmente, não tem sido possível 

proceder à mesma, logo o nível de quotização atual não permite compensar os custos da atividade corrente. 

Seguindo uma política de prudência, a AI Navais tem vindo a constituir provisões para dívidas de cobrança 

duvidosa, com base numa análise do risco de cobrabilidade das mesmas. No final do exercício de 2020 regista-

se um valor acumulado de 52.736,33 Euros.  

 

Atividade Associativa Complementar 

A atividade associativa complementar desenvolvida pela AI Navais, proporcionou um resultado líquido de 

cerca de 36,1 mil euros. O resultado desta atividade foi gerado, na sua maior parte, pela contribuição líquida 

positiva, do projeto promovido e financiado por fundos europeus, em que a AI Navais participa, o projeto 

“Consortex”. 
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1. Demonstrações Financeiras 

Entidade:  Associação das Indústrias Navais 
     

 
NIF: 500834920 

       
 

BALANÇO INDIVIDUAL 
     

PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO           
RUBRICAS 

NOTAS 
DATAS 

ACTIVO 2020 2019 
Activo não corrente       
Activos fixos tangíveis   71 960,14 75 518,14 
Propriedades de investimento   0,00 0,00 
Activos intangíveis   0,00 0,00 
Outros activos financeiros   0,00 0,00 
Activos por impostos diferidos   0,00 0,00 
    71 960,14 75 518,14 
  

      Activo corrente 
Inventários   0,00 0,00 
Sócios   5 853,00 3 053,00 
Adiantamentos a fornecedores   0,00 0,00 
Estado e outros entes públicos   0,00 0,00 
Outras contas a receber   29 883,20 39 993,80 
Diferimentos   0,00 0,00 
Caixa e depósitos bancários   36 588,50 21 607,38 

    72 324,70 64 654,18 

Total do activo 
  

144 284,84 140 172,32 
    

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO   

    Capital próprio   

Fundo Associativo   -14 547,30 -26 324,17 

Excedentes de revalorização   107 857,15 107 857,15 

Resultado líquido do período   13 058,01 11 776,87 
Total do capital próprio   106 367,86 93 309,85 

Passivo       
Passivo não corrente       

Provisões   0,00 0,00 

    0,00 0,00 

Passivo corrente       

Fornecedores   860,66 963,36 

Adiantamento de clientes   0,00 0,00 

Estado e outros entes públicos   4 243,43 2 327,36 

Outras contas a pagar   8 274,99 15 364,85 

Diferimentos   24 537,90 28 206,90 

    37 916,98 46 862,47 

Total do passivo   37 916,98 46 862,47 

Total do capital próprio e do passivo 
  

144 284,84 140 172,32 
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Entidade:  Associação das Indústrias Navais 
    

NIF: 500834920 
       

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 
 

  
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO          

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
PERÍODOS 

2020 2019 

        
Vendas e serviços prestados   94 048,00 94 048,00 
Subsídios à exploração   41 232,70 22 942,51 
Variação nos inventários da produção   0,00 0,00 
Trabalhos para a própria entidade   0,00 0,00 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   0,00 0,00 
Fornecimentos e serviços externos   -37 195,74 -33 697,47 
Gastos com o pessoal   -78 062,41 -57 160,82 
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)   0,00 0,00 
Provisões (aumentos/reduções)   0,00 0,00 
Outros rendimentos e ganhos   25 512,24 18 754,24 
Outros gastos e perdas   -28 863,66 -29 435,43 
        

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos   16 671,13 15 451,03 
        
Gastos/reversões de depreciação e de amortização   -3 558,00 -3 558,00 
        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   13 113,13 11 893,03 
        
Juros e rendimentos similares obtidos   0,00 0,00 
Juros e gastos similares suportados   -55,12 -116,16 
        

Resultado antes de impostos   13 058,01 11 776,87 
        
Impostos sobre rendimento do período   0,00 0,00 
        

Resultado líquido do período   13 058,01 11 776,87 
        

 

2. Proposta de Aplicação dos Resultados 

A Direção da AI Navais propõe que seja aprovado o presente Relatório de Gestão e Contas relativo ao exercício 

de 2020 e que o Resultado Líquido positivo de 13.058,01 Euros seja transferido para o Fundo Associativo. 
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ANEXO I – PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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ANEXO II – ORGANIZAÇÃO  
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DIRECÇÃO – 2018 - 2020 
 

Presidente  LISNAVE – INFRAESTRUTURAS NAVAIS, SA 

João Carvalho dos Santos 

Vice-Presidentes  NAVALROCHA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAIS, SA 

Miguel Trovão 

   LISNAVE – ESTALEIROS NAVAIS, SA  

Ana Rita Martins Rodrigues Eusébio 

Vogais   TECOR – TECNOLOGIA ANTICORROSÃO, SA  

Manuel Luís Carlos da Maia 

   UNIÃO CONSTRUTORA NAVAL LDA  

Pedro José Rodrigues Festas 

   TECNOVERITAS - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SISTEMAS TECNOLÓGICOS LDA  

Jorge Manuel Gomes Antunes 

   VERA NAVIS - Ship Design LDA  

Luis Filipe Ferreira Batista 

   LISNAVEYARDS – NAVAL SERVICES, LDA  

Carlos Fernando Soares Pinheiro 

FIRSTLINK, SGPS SA 

   João Manuel Cerca Brites Moita 

  



 

 Relatório de Gestão e Contas 2020 

25 

 

CONSELHO FISCAL 

 

Presidente  LISNAVE INTERNACIONAL – ENGENHARIA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, SA  

José António Teixeira 

Vogais   PREVINAVE – PREVENÇÃO E SEGURANÇA, LDA 

Augusto Neves Costa 

   SELINAT LDA 

Fernando Luís Ferreira Rodrigues 

 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente  GASLIMPO – SOCIEDADE DE DESGASIFICAÇÃO DE NAVIOS, SA 

Frederico Guilherme de Castro Tapada de Mesquita Spranger 

Secretário  OPTIMALSATELLITE UNIPESSOAL, LDA 

   Filipe Duarte 
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