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SUMÁRIO EXECUTIVO

A APIRAC realizou a terceira fase do estudo junto dos seus Associados para avaliar o 
impacto da COVID-19 ao longo da cadeia de negócio do Setor nacional do Frio e da 
Climatização.

Empresas de quatro dos diversos segmentos representados pela Associação 
colaboraram nesta avaliação. A APIRAC agradece o inestimável contributo de todos 
os que têm partilhado a sua realidade e expectativas para o futuro do negócio.

Neste relatório iremos integrar também alguns dados obtidos em estudos anteriores, 
permitindo obter uma visão mais abrangente do impacto da pandemia ao longo de 
2020.

A maioria das empresas que participaram no estudo encontram-se no segmento da 
instalação, manutenção e assistência técnica (71%), seguido pela distribuição e 
gestão técnica (11%) e pelo fabrico (7%). Comparativamente com o trimestre 
anterior, verifica-se uma maior participação de empresas do segmento da Gestão 
Técnica. Obtivemos um total de 111 inquéritos nos 3 estudos realizados pela APIRAC.

A Figura 2 representa o volume de negócios do Setor ao longo de 2020, atualizado 
com os valores mais recentes relativos ao quarto trimestre de 2020 (4T 2020). Os 
valores de 2021 foram calculados de acordo com a expectativa dos empresários para 
um horizonte de 6, 12 e 18 meses reportado à data de recolha das respostas.

Figura 2. Evolução global do Setor
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Figura 1. Segmentos participantes no 3º inquérito da APIRAC
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O segmento da Distribuição apresenta o cenário mais favorável. Já no estudo anterior 
se verificava uma expectativa positiva de crescimento, sendo o segmento com o 
menor impacto registado. É também o único que poderá em princípio ambicionar um 
volume de negócios superior ao período pré-COVID-19 para o final de 2021 (subida de 
5%).

O segmento da Gestão Técnica apresentou de forma consistente um impacto contido 
no volume de negócios (quebras abaixo de 10% nos últimos 6 meses, face ao período 
homólogo de 2019), com uma projeção de melhoria progressiva nos próximos 
trimestres (melhor face ao estudo anterior que previa uma quebra para 2021 mais 
acentuada).

O Fabrico teve uma redução relevante no volume de negócios dos primeiros 
trimestres de 2020. Apresenta umprevisão de crescimento contínuo que permite 
ambicionar no início de 2022 um volume de negócios similar à era pré-pandemia. 

A Instalação mantém uma expectativa de recuperação reduzida em 2021, como já 
tinha sido identificado na 2ª fase do estudo APIRAC. É de salientar, relativamente a 
este segmento, que a maioria das empresas declarou conseguir suportar os custos 
sem despedimento de pessoal, o que revela uma capacidade de adaptação notável 
por parte dos empresários. Porém, atendendo ao diferencial face a outros 
segmentos, serão importantes novas medidas para apoio específico que promovam 
este segmento ao longo dos próximos trimestres.

Três aspetos merecem destaque, nomeadamente: (1) recuperação prevista para o 
segmento exportador do Fabrico, particularmente afetado nos períodos anteriores; 
(2) a expectativa de recuperação do Setor, mas ainda insuficiente para alcançar os 
níveis de 2019 no horizonte de 1 ano; e, (3) a necessidade de desenhar medidas 
específicas para o segmento da Instalação que possam acelerar a recuperação 
económica e produzam um efeito multiplicador na cadeia de fornecimento.

Os segmentos que tiveram um impacto mais imediato no início de 2020 (Fabrico e 
Distribuição) são os que parecem também poder ambicionar a mais rápida 
recuperação. Notamos também que as quebras antecipadas pelos empresários para o 
final de 2020 (valores obtidos pelas expectativas dos empresários no 2º estudo) 
foram menos acentuadas face ao período pré-pandemia: cerca de 20% menos no 

Em média, o Setor registou uma quebra próxima de 20% no 4º trimestre, quando 
comparado com o período anterior à pandemia (ainda assim, o menor valor médio 
registado nos 3 estudos APIRAC). Para o ano de 2020 (1T a 4T), a quebra média tem um 
valor próximo dos 29% (mais penalizado devido aos segmentos com maior 
componente de serviços), mas com uma evolução de recuperação, como se pode 
verificar na Figura 2.

Alinhada com as expetativas já identificadas no estudo anterior, existe uma melhoria 
da atividade. O ano de 2021 apresenta também uma expectativa de atenuação do 
impacto da pandemia, com resultados progressivamente melhores, mas ainda assim 
abaixo dos valores de 2019. Quando avaliada a quebra do Setor ao longo de 2 anos 
(confirmando-se a expetativa apresentada pelos empresários), esta atinge um valor 
médio de 23% face a 2019. Este cenário poderá ser melhor se a dinâmica de 
recuperação do 4T 2020 se consolidar.

Apresentamos de seguida a evolução por segmento.

Figura 3. Evolução por segmento
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O Setor aumentou a sua resiliência, mas existem indicadores mais inquietantes no 
segmento da Instalação. A Figura 4  apresenta uma estimativa sobre o emprego no 4º 
trimestre de 2020.

Apresentando uma percentagem idêntica ao estudo anterior, 82% das empresas 
consegue evitar o impacto negativo no emprego no 4º trimestre de 2020. Já a 
dificuldade de recebimento apresenta uma melhoria próxima de 9% face ao estudo 
anterior, subindo para 66% as empresas que não estão a ter dificuldades de 
recebimento. Este é um indicador importante para a recuperação e, obviamente, com 
impacto na capacidade de manter e gerar emprego.

www.apirac.pt

Relativamente à análise por segmento, as empresas que ainda necessitam de 
despedir pessoal estão maioritariamente localizadas no segmento da Instalação. 
Mais de 60% das empresas que apontaram para situações mais difíceis já solicitaram 
subsídios ou empréstimos para manter a atividade. Persiste um problema na procura, 
que ainda não está a crescer com a taxa desejável. À data do preenchimento do 
inquérito, 13% do segmento obteve apoios governamentais para pagamento de 
salários, sendo o segmento em que este apoio é mais relevante.

De salientar pelo lado positivo que 98% das empresas do Setor viram aprovados 
todos os subsídios ou apoios a que se candidataram.

Procurámos encontrar indicadores sobre o futuro do Setor. A Figura 6 representa um 
mapa de árvore com as expectativas para os Fabricantes e Distribuidores.
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Figura 4.  Impacto no emprego 

segmento do Fabrico e 10% nos demais segmentos. Esperamos que os resultados 
continuem a demonstrar ser melhores que as expectativas dos empresários.
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Figura 6. Expectativas para o Fabrico e Distribuição

Figura 5. Dificuldades de recebimentos 



Os resultados apresentados na Figura 6 (áreas de maior dimensão significam maior 
número de respostas) apresentam algumas mudanças face ao estudo anterior. O 
aumento de preços passou a assumir o primeiro lugar (em 3º anteriormente), seguido 
pelo aumento dos prazos de entrega (anteriormente em 3º) e pela necessidade de 
maior flexibilidade e parceria nas negociações. Do lado direito da Figura 6 constam 
expectativas menos referidas, mas igualmente importantes, incluindo a necessidade 
da digitalização e da inovação.

Figura 7. Expectativas face a Fornecimentos

Existem diferenças nas Figuras 6 e 7, nomeadamente, prevalência de alguma 
estagnação, surgindo de seguida o aumento dos preços e uma gestão de stocks mais 
restritiva. Prazos de entrega (3º mais referido no relatório anterior) não foi uma 
preocupação particularmente evidenciada no 4º trimestre de 2020.

Figura 8. Expectativas para os Clientes

O adiamento ou suspensão da decisão de compra é o problema central nos 
segmentos mais próximos do cliente final, estando interligado com o terceiro fator 
(poder de compra, anteriormente em 2.º lugar).

Alguns empresários antecipam que a recuperação poderá passar por uma fase 
transitória de retoma orientada para produtos/serviços de preço mais reduzido, em 
detrimento das soluções com maior qualidade. As respostas relativas à qualidade do 
ar e a renovação/reparação emergem também nesta fase do inquérito.

De seguida, na Figura 9 apresentamos uma síntese de comentários mais frequentes, 
destacando-se os que estão relacionados com os apoios governamentais à retoma e 
ao investimento, a necessidade de uma justiça eficaz e assegurar pagamentos 
atempados. Esta expectativa é razoável, atendendo ao quadro de financiamento 
esperado para os próximos anos. Ainda assim, a capacidade intrínseca que o Setor tem 
para inovar e se transformar será um motor igualmente importante. Neste domínio, 
destaca-se a capacidade de melhorar o serviço através de meios digitais e o 
lançamento de novos produtos inovadores.
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Apresentamos uma síntese dos resultados da análise do impacto COVID-19 no nosso 
Setor em 2020, com destaque para uma recuperação no 4º trimestre. O cenário é 
globalmente mais favorável quando comparado com o resto do ano 2020. Porém, 
existem aspetos que merecem atenção especial, nomeadamente, o segmento da 
Instalação. Este segmento tem um desnível face aos demais segmentos da cadeia de 
negócio. Os empresários estão na expectativa de medidas governamentais 
apropriadas à fase de recuperação que urge acelerar.

Salientamos que este relatório incide no ano de 2020 (com particular relevo para o 
último trimestre), realizando projeções para os trimestres seguintes que medem a 
sensibilidade dos empresários. Os sinais são favoráveis, mas com incerteza do tipo de 
recuperação que se pode esperar. Medidas adaptadas a cada segmento serão 
essenciais, assim como a capacidade de juntar esforços na melhoria da oferta 
integrada do Setor.

A APIRAC continuará a acompanhar o impacto da pandemia na cadeia de negócio do 
Frio e da Climatização e as necessidades das empresas. Desta forma, já está planeado 
o lançamento do 4º estudo para o qual apelamos à colaboração dos Associados. 
Conhecer a resposta de cada segmento será cada vez mais importante para lidar com 
mudanças e antecipação de cenários que auxiliem na tomada de decisão dos 
empresários.
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SOBRE A APIRAC

A APIRAC é uma Associação Patronal, sem fins lucrativos, que congrega verticalmente 
a nível nacional numa única associação, simultaneamente, as empresas de todos os 
segmentos de mercado que integram a cadeia de negócios do Setor, abarcando todas 
as relacionadas com a Energia Térmica e atividades conexas. É membro das 
Federações Europeias AREA, EHPA e EFCEM. A APIRAC, nos seus 46 anos de 
intervenção, congrega mais de 500 empresas de um mercado onde laboram mais de 
25.000 trabalhadores, e que representa ainda 3% das exportações portuguesas de 
máquinas. Da sua estrutura orgânica fazem ainda parte a APIEF e o CENTERM: A 
APIEF, associação sem fins lucrativos, certificada pela DGERT (Direção-Geral do 
Emprego e das Relações de Trabalho), tem a missão de assegurar a formação 
profissional; O CENTERM, associação sem fins lucrativos cuja missão consiste na 
prossecução de atividades laboratoriais, de inspeção e de certificação, para o que se 
encontra acreditado pelo IPAC e homologado pela APA, como entidade responsável 
para a certificação de técnicos, conta mais de 4.000 técnicos certificados. A APIRAC 
detém assim uma representatividade ímpar, facto que, aliado a uma estrutura coesa e 
dinâmica, lhe tem proporcionado uma boa capacidade de intervenção junto do tecido 
empresarial e social.
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Figura 9. Comentários gerais

A APIRAC tem atualmente mais de 500 empresas Associadas.

No Setor laboram mais de 25.000 trabalhadores

O Setor representa 3% de exportações de máquinas
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