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Fundada em 1997, por altura do I Encontro
Nacional de Construção Metálica e Mista.

Principais Objetivos
• Promoção e divulgação técnica na área da
construção metálica e mista

• Reunir e promover a divulgação de
conhecimentos científicos e tecnológicos entre
todos aqueles que se interessam pela
construção metálica

•Assegurar a representação portuguesa na
ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) e
em outras associações internacionais
congéneres.
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Principais Atividades

Congressos
Publicações
Cursos de Formação
Comités Técnicos
CMM Indústria (consultoria para EN1090)

CMA
Portugal Steel
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Quanto vale o setor da Construção Metálica Nacional 
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Responsável por cerca de 0,75 % do PIB  
e VN=1.100M€

16.000 Empregados

600 M€ Exportações
motor da internacionalização da indústria 

portuguesa

Empresas capacidade instalada superior 
à produção actual

Números dizem
respeito
exclusivamente à 
produção interna de 
estruturas metálicas
(CAE25110), não
estando presente
um conjunto de 
serviços e 
fornecedores da 
indústria que
promoviam uma
maior dimensão à 
realidade e 
importância
económica e social 
do setor em
Portugal, tais como
empresas de tintas, 
componentes
soldadura, 
elementos de 
ligação, transportes, 
meios de elevação, 
outros.
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Evolução do setor da Construção Metálica Nacional 
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2014
Construção metálica nacional é responsável, desde o projeto à construção, por
grandes obras em todo o mundo: África, América do Sul, Médio Oriente, Ásia.

2004

EURO 2004 – Afirmação da construção metálica nacional

1998

EXPO 98 – 0% Produção nacional
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A CMM apresenta um plano estratégico assente em duas
grandes vertentes complementares: a inovação e
a internacionalização do setor da Construção Metálica, e
que se fundamenta através de projetos complementares.
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Criar um espirito de Fileira para o reforço e consolidação do
posicionamento do setor e da representatividade junto da
comunidade e da Tutela;

Desenvolvimento e reforço de sinergias que permitem intervir
junto dos mercados e sectores-chave específicos, e assegurar
uma competitividade estratégica, criando vantagens
competitivas que assegurem a sustentabilidade das empresas e
potenciação do negócio;

Porquê o Associativismo?
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Acessibilidade a um suporte ativo para a
internacionalização das empresas do setor, seja na sua
capacitação para a internacionalização, seja pela
identificação e captação de oportunidades através
do Business Intelligence.

Maior facilidade na entrada de novos mercados;
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A experiência em Moçambique
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Desafios específicos do país – economia, dimensão,
proximidade geográfica à África do Sul

II Congresso Luso-Africano de
Construção Metálica Sustentável
em 2013, com boa recetividade
local;

Empresas associadas da CMM já
instaladas no Mercado;
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Obrigado!
cmm@cmm.pt
+351 239 098 422
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