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SUMÁRIO EXECUTIVO

A APIRAC realizou a quarta 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.

A APIRAC agradece o inestimável contributo das centenas de empresas que têm 
colaborado com o estudo COVID-19 ao longo do último ano.

Este relatório explora o início de 2021, um ano que se prevê de recuperação para todo 
o Setor, ainda que com velocidades distintas por segmento.

A maioria das empresas que participaram no estudo encontram-se no segmento da 
Instalação, Manutenção e Assistência Técnica (64%), seguido pelo Fabrico (8%) e com 
igual participação a Gestão Técnica e a Distribuição (9%). 

Iremos passar à avaliação do tipo de retoma esperado para 2021, partindo-se da 
estimativa obtida no estudo anterior (Figura 2).

Figura 2. Evolução global do Setor (resultados do 3º estudo COVID-19 no Setor)

A nossa análise tinha antecipado uma melhoria no volume de faturação face a 2020, 
ainda que abaixo (em média) dos valores anteriores à pandemia (representado do 
lado esquerdo do gráfico com o valor 100%). Os empresários do Setor anteciparam 
alguma estagnação para os 2 primeiros trimestres de 2021 e uma melhoria mais 
acentuada para o final do ano.

CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO E EVOLUÇÃO 2021
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Figura 1. Segmentos participantes no 4.º inquérito da APIRAC
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Os dados apresentados na Figura 3 expressam a comparação com 2020. Verificamos 
que a Instalação é o único segmento que apresenta resultados no 1º trimestre 
ligeiramente abaixo em 2021 (comparação com período homólogo de 2020 – gráfico 
no canto superior esquerdo). Para o 2º trimestre, os empresários estimam uma 
melhoria de 13% face a 2020 no volume de negócios e 14% nas adjudicações. As 
respostas dos empresários permitem antever um crescimento sustentado com 
previsão favorável para o 3º trimestre.

O Fabrico (gráfico superior direito) cresce nos 2 trimestres ao nível do volume de 
faturação e adjudicações (6% e 20% no primeiro e segundo trimestres, 
respetivamente). Este cenário é agora mais favorável quando comparado com a 
anterior expectativa dos empresários (antecipavam estagnação no primeiro 
semestre de 2021). O aumento das adjudicações reforça a confiança neste segmento 
para os próximos meses.

A Distribuição (canto inferior esquerdo) estimava alcançar os valores de 2019 apenas 
no 3º trimestre de 2021. Contudo, verificamos neste 4º estudo que existe um 
crescimento de 13% no volume de negócios face a 2020 (obtido no 1º trimestre e 
estimado também continuar no 2º) e as adjudicações crescem proporcionalmente 
mais ainda no 2º trimestre de 2021, alcançando os 30%. Um aumento maior nas 
adjudicações oferece estimativas favoráveis para o 3º trimestre e, a confirmarem-se 
os resultados, poderiam colocar este segmento já aos níveis de 2019 a curto prazo.

Por fim, a Gestão Técnica é um segmento que tem apresentado uma curva estável ao 
longo de toda a pandemia. Ao nível da recuperação, verifica-se também esta 
tendência, positiva em ambos os trimestres face a 2020, mas com expectativa de 
estagnação no 2º trimestre de 2021, o que pode atrasar a recuperação com referência 
aos valores de 2019.

De notar que a análise baseada nos resultados da Figura 3 compara 2021 e o período 
homólogo de 2020, pelo que o cenário é positivo, mas a quebra face a 2019 ainda 
persiste. O que podemos concluir nestes gráficos é a solidez da retoma no início de 
2021, sendo um sinal positivo.

Em termos médios para o Setor, o 1º trimestre apresenta um valor de 99% do volume 
de negócios e das adjudicações quando comparado com 2020 (alinhado com a 
previsão realizada no 3º Estudo e representada na Figura 2). Já o 2º semestre 

Os dados recolhidos neste 1º trimestre permitem-nos atualizar o cenário do Setor. A 
análise realizada neste 4º estudo pretendeu colocar em comparação os valores de 
faturação e de adjudicações para estimar a solidez da retoma e antecipar tendências 
para o resto do ano (mais favoráveis se as adjudicações forem reforçadas). 
Apresentamos na Figura 3 a evolução do crescimento relativamente ao (1) volume de 
faturação e (2) adjudicações, quando comparado com o ano anterior (2020).

Figura 3.  Evolução face a 2020: 1º trimestre e estimativa para o 2º trimestre (volume de negócios e 
adjudicações)
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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.

O Setor sente um impulso positivo por parte do consumo (41% das respostas) e da 
reabertura de setores relevantes. De salientar também a capacidade de encontrar 
novos negócios (17%) e as mudanças que se começam a sentir na Construção. Os 
maiores obstáculos são ainda verificados a montante do cliente final (redução de 
atividade) e efeitos diretos da pandemia. www.apirac.pt

A Figura 5 representa as áreas em que o Setor tem sentido mais impacto na atividade.

Existe uma distribuição bastante equilibrada em áreas como o comércio e serviços, 
retalho alimentar, instalação ou manutenção. No gráfico da direita é evidente a 
dificuldade da restauração, hotelaria, cafetaria e catering nesta fase inicial do ano, 
revelado por mais de 50% das respostas registadas no inquérito.

A Figura 6 revela onde o setor tem reconfigurado a sua estratégia.
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Figura 4.  Principais causas que favorecem (esq.) e dificultam (dta.) a recuperação face a 2020

apresenta uma melhoria de 13% e 16%, no volume de negócios e nas adjudicações, 
respetivamente. Tendo em conta que a quebra média do Setor no início de 2020 foi 
30%, esta recuperação ajudará a ganhar confiança, mas precisa ainda de crescer para 
mais rapidamente se alcançarem os valores pré-pandemia.

As principais causas identificadas para os cenários de crescimento e redução da 
atividade são apresentadas na Figura 4.
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Figura 6. Recuperação da estratégia do Setor e por segmento

O segmento da Distribuição tem direcionado a sua estratégia de recuperação para o 
comércio e serviços (67%), seguido da área industrial. Já o fabrico tem o setor 
industrial como foco da sua estratégia (56%), contando o setor comércio e serviços 
com 33%. A instalação (canto inferior direito) tem uma abordagem mais diversificada, 
salientando-se primeiro o setor doméstico (39%), seguido de perto pelo comércio e 
serviços (36%) e industrial (25%). Todas as respostas da Gestão Técnica incidiram no 
setor do comércio e serviços.

A Figura 7 detalha o foco da estratégia no setor do comércio e serviços.

Figura 7. Foco da estratégia no setor do comércio e serviços
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O tree map apresentado na Figura 7 (áreas maiores têm maior peso nas respostas) 
revela a especialização nos serviços e hotelaria, mas também a necessidade de 
encontrar estratégias inovadoras (em 3º lugar). Apresenta-se a mesma análise para o 
setor industrial na Figura 8.

Figura 8. Foco da estratégia no setor industrial

As empresas do Setor estão a aumentar a sua aposta na segmentação de mercados e 
micro marketing. A inovação tem também lugar de destaque nas respostas das 
empresas ao nível de novas linhas, melhorias das soluções e também a forma de 
presença no mercado. A Figura 9 apresenta os setores que os empresários 
consideram mais favoráveis nesta fase do mercado.
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Figura 9. Setores mais favoráveis para a recuperação

A indústria (em especial, a alimentar) lidera nas oportunidades, seguido pelo setor 
doméstico, retalho e setores mais específicos como a saúde e construção.

Relativamente a dívidas de entidades públicas, 14% das empresas reporta algum tipo 
de atraso, sendo a maioria no setor da saúde e em menor número, câmaras 
municipais. É revelado um atraso médio de 109 dias no caso das empresas que sentem 
dificuldade neste âmbito, o que é significativo numa fase de retoma da economia que 
exige a conciliação de todos os esforços. Também no setor privado são sentidas 
dificuldades por parte de algumas empresas, alcançando atrasos médios de 78 dias. É 
com satisfação que verificamos, apesar destas dificuldades, que 54% das empresas 
não reportam à data atrasos nos recebimentos com especial relevância.
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Figura 10. Prazos de recebimento (em dias)

Apresenta-se na Figura 11 a percentagem de empresas que está a sentir algum tipo 
de quebras de fornecimento.

Figura 11.  Quebras no fornecimento – equipamentos, peças, componentes e acessórios

Uma percentagem de 75% de empresas revela quebras de fornecimento, sendo um 
sinal preocupante. Torna-se mais inquietante ainda quando 94% das empresas que 
reportaram quebras no fornecimento indicaram impacto no atendimento aos seus 
clientes. Relativamente aos prazos de pagamento solicitados pelos fornecedores, 30 
dias e 60 dias são os casos mais frequentes. Quase 80% das empresas indicaram que 
estes prazos não variaram de forma significativa face a 13 de março de 2020.

Quando questionados sobre os aumentos de preço de fornecimentos, os empresários 
dão uma resposta quase unânime, com 98% a confirmarem essa tendência. Quase 
77% das respostas apontam para materiais, como Cobre, Alumínio, Inox, Ferro. 
Adicionalmente, os aumentos (muito significativos) nos transportes são 
mencionados por metade dos empresários respostas, seguido de 23% que destacam 
a energia. São apontados valores médios de aumento globais de 7% 
(comparativamente a 31/12/2019), mas encontram-se com frequência 2 dígitos de 
aumento no caso dos materiais (alguns exemplos incluídos na Figura 12).

Figura 12. Alguns aumentos mais significativos reportados pelos empresários
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O gráfico apresentado na Figura 12 não é representativo atendendo ao reduzido nº 
de respostas com indicação de % específicas de aumento. Porém, ilustram alguns 
cenários preocupantes reportados por empresários. Outros materiais (igualmente 
com aumento) incluem Perfis de Alumínio, Componentes e Acessórios, Equipamento, 
Mão de Obra, Eletricidade, Microprocessador e Plástico.

44% das empresas revela alguma forma de diminuição de pessoal, sendo temporária 
na maioria dos casos: isolamento ou apoio a familiares. Uma percentagem próxima de 
9% reportou situações mais difíceis com necessidade de redução do tempo de 
trabalho entre 20% e 50%. Um total de 31% das empresas já adotou ou pretende 
adotar medidas de lay-off, encontrando-se 5% das empresas em situação de ter já 
sido forçada a despedir pessoal.

Figura 13. Medidas de emprego adotadas

Apenas 30% das empresas que responderam ao inquérito reportaram não ter 
adotado outras medidas de emprego, sendo encontrado o teletrabalho em 42% dos 
casos, seguido da reorganização de tempos ou ciclos de trabalho com 18% das 
empresas e férias antecipadas (10%).

Os investimentos em equipamentos de proteção individual foram uma 
inevitabilidade para 99% das organizações, enquanto a necessidade de adaptação de 
infraestruturas alcançou 56% das empresas. As despesas provocadas pela situação de 
pandemia variam conforme o segmento e muitas empresas reportam que não é um 
valor significativo. Porém, em alguns casos, encontram-se custos a rondar os 5%.

Apresentamos uma síntese dos resultados da análise do impacto COVID-19 no nosso 
Setor, detalhando o cenário no início de 2021. Existem sinais positivos em todos os 
segmentos, apesar de ainda insuficientes para se alcançar uma recuperação plena dos 
valores anteriores à pandemia. Neste estudo existem alguns aspetos a destacar:

Primeiro, a estagnação prevista pelos empresários em estudos anteriores é 
confirmada no 1º trimestre. Porém, os indicadores para o 2º trimestre são mais 
positivos e poderão mudar esta tendência, antecipando a melhoria que se espera 
mais substancial para o 3º trimestre.

Segundo, o Setor continua a encontrar estratégias para competir e manter o volume 
de emprego a níveis invejáveis.

Terceiro, menos positivo, o impacto do aumento relevante dos preços (especialmente 
de materiais) e os potenciais atrasos derivados de quebras no fornecimento ao longo 
da cadeia do negócio. São exigidas maiores preocupações de planeamento por parte 
das empresas em 2021.

Quarto, os sinais de abertura da sociedade e o aumento da vacinação conduzem a uma 
perceção mais favorável por parte de todos os segmentos. Apesar de se confirmarem 
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as previsões apresentadas no 3º estudo (Fig. 2) sobre algum abrandamento no início 
de 2021 quando comparado com o 4º trimestre de 2020, a expetativa para o 2º 
trimestre é mais favorável com aumento médio acima de 10%, consolidado pelas 
estimativas das adjudicações.

A APIRAC continuará a acompanhar a recuperação que se pretende célere e robusta 
para cadeia de negócio do frio e da climatização. Agradecemos uma vez mais a 
colaboração dos empresários para facultar uma visão do nosso Setor. Estes 
resultados são indicativos, mas acreditamos que são úteis para apoiar a reflexão dos 
empresários, apontando para sinais de alerta e colocando em destaque as novas 
oportunidades para recuperar a economia.
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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 cerca de 4.500 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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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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