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Enquadramento: 
Ao longo dos anos, a Polónia tem assistido a um aumento progressivo do número de 
empresas de injeção de plástico, em larga medida como resultado da tendência de 
deslocalização das instalações produtivas da Europa Ocidental para a Europa Central e 
Oriental. 
 
No entanto, a Polónia manteve-se um pequeno produtor de moldes, dependendo a 
indústria local das importações destes produtos. Por outro lado, a grande maioria das 
empresas polacas produzem moldes mais simples. Só uma pequena parte dos 
produtores é capaz de satisfazer as necessidades de clientes mais exigentes ou de 
coordenar um projeto desde a conceção e desenvolvimento do produto, prototipagem e 
ensaio, até à produção do molde definitivo. 
 
O mercado de moldes para plásticos na Polónia é constituído por uma gama variada de 
clientes de setores como os componentes automóveis, o material elétrico e eletrónico, 
os equipamentos médicos e a embalagem. 
 
Portugal foi o 12º fornecedor de moldes à Polónia em 2014, atrás da Bélgica. Entre 
2010 e 2014, as importações polacas destes produtos a Portugal aumentaram a um 
ritmo anual de 48,7% (taxa média de variação), muito superior à expansão global do 
mercado (3,9%). Assim, a quota portuguesa no mercado polaco de moldes melhorou 
entre 2010 (0,9%) e 2014 (1,3%). Contudo, deve-se salientar que as vendas de moldes 
portugueses na Polónia aumentaram de forma contínua de 2010 (1,5M€) a 2013 
(7,9M€), e caíram em 2014 (2,6M€). 
 
De referir que, em 2014, mais de metade (54%) das importações polacas deste setor 
foram moldes para plástico ou borracha, para moldagem por injeção ou compressão. Já 
as compras polacas de moldes a Portugal são sobretudo deste tipo de moldes (94% do 
total). Nesta categoria, Portugal é o 6º fornecedor da Polónia, com uma quota de 
mercado de 2,3%. 
 
A deslocação a Portugal dos importadores é a melhor forma destes poderem conhecer 
in loco a nossa oferta nacional. 
 
Neste contexto, a aicep Portugal Global irá promover nos dias 8 e 9 de Novembro de 
2016, a deslocação a Portugal de um importante operador neste setor na Polónia. 
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Apresentação da empresa polaca 
A Empresa polaca que se deslocará a Portugal é especializada em injeção de peças em 
plástico, de média e grande dimensão, e procura alargar o seu leque de fornecedores 
de moldes em Portugal. 
 
Perfil da empresa : 

• Setores/Clientes: 75% eletrodomésticos, 20% automóvel, 5% outros 
• Número de máquinas de injeção: cerca de 30 
• Tipo de máquinas de injeção: Engel, Battenfeld , Krauss Maffei, e Borche, com 

força de fecho de 30 a 1300 toneladas. 
• Certificações: ISO 9001, ISO / TS 16949, e ISO 14001. 

 
A empresa polaca está interessada em contactar com empresas portuguesas com o 
seguinte perfil: 
- Fabricantes de moldes para injeção de peças de dois componentes 
- Fabricantes de moldes para injeção de peças com uma ou mais cavidades com a 
utilização do sistema de canais a quente 
- Fabricantes de moldes tipo “stack mold” 
- Moldes de peso máximo até 16 toneladas 
- Tecnologias modernas que permitam minimizarem o tempo do ciclo de injeção e que 
aumentam a produtividade dos moldes 
- Empresas que são capazes de produzir moldes de mais alta qualidade, em mais curto 
espaço de tempo possível 
 
Processo de Inscrição 
Esta Ação destina-se a fabricantes de moldes portugueses com o perfil acima 
descrito. 
 
As empresas interessadas em participar nesta Ação deverão inscrever-se no site da 
AICEP www.portugalglobal.pt até ao dia 21 de Outubro 2016. 
 
Será da responsabilidade das empresas participantes: 
− Cumprir o programa que for elaborado, comprometendo-se a receber o importador 

polaco no dia e hora agendados para os encontros/ visitas previstas; 
 
NOTA: Com esta ficha, procura-se avaliar o interesse de participação das empresas na 
Ação. Esta manifestação de interesse não é garantia de participação, uma vez que o 
importador polaco deverá validar essa candidatura, se considerar haver potencial de 
negócio. Note-se que a AICEP se reserva o direito de proceder à selecção final dos 
participantes ou mesmo cancelar a Acção em função de factores relevantes para o 
sucesso da mesma (por exemplo, um número mínimo de participantes). 

http://www.portugalglobal.pt/

