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“Crises são oportunidades disfarçadas.” 

 
Peter Drucker 

 

 

I.  

O QUE DISTINGUE 

ESTA ANÁLISE; OS 

OBJECTIVOS 
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Grande parte das análises sobre o Brexit são a nível macro e salientam os 

riscos. 

 

Esta análise é micro e foca nas oportunidades. 

 

Micro porque se trabalha a nível de nichos, isto é seis dígitos da base de dados 

do Eurostat (sendo que uma indústria é a dois dígitos e um segmento a quatro 

dígitos)1. 

 

Oportunidade porque o que nos interessa não são os problemas, já que as 

dificuldades de uns são as oportunidades de outros. 

 

Quando o status quo se altera, há plataformas que desaparecem e novas que 

surgem. São estas novas bases de sustentação que constituem as 

oportunidades. 

 

E o Brexit cria dois tipos concretos de oportunidades. 

 

A primeira é da substituição de exportações do Reino Unido (UK)2 para a 

Europa. 

 

Esta oportunidade é de pura substituição de exportações, sendo a questão: 

1º - Quais os produtos (nichos a seis dígitos de código); 

2º - que o UK exporta muito; 

3º - e para que países da EU-26 (EU28 – UK – Portugal); 

                                                             
1 O Instituto Nacional de Estatística segue uma nomenclatura diferente: entre dois, três e cinco 
dígitos. 
2 Reino Unido inclui a Irlanda do Norte e ilhas adjacentes. Grã-Bretanha apenas a Inglaterra, Gales e 
Escócia. 
Doravante neste documento vai ser utilizado o termo UK que significa United Kingdom, Reino Unido. 
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4º - que correspondem a nichos que Portugal também exporta muito 

para o mundo1; 

5º - mas coincidentemente pouco para esses países da EU-26? 

 

O valor da oportunidade é a diferença entre as exportações do UK e 

portuguesas para determinado país em certo nicho. Entre ± cinco mil nichos2 

que existem na economia e ± dois mil3 no sector metalúrgico e 

electromecânico4 dentro das suas onze indústrias e para cada um dos vinte e 

seis países europeus. 

 

E o output é uma lista dos principais importadores nos melhores países, por 

nicho. 

 

Há depois um segundo tipo de oportunidades, que em boa verdade se trata da 

substituição de um risco por oportunidade e diz respeito às exportações 

portuguesas para o UK. 

 

A questão aqui é: 

1º - Que produtos (novamente nichos a seis dígitos de código); 

2º - Portugal exporta muito para o UK; e 

3º - os outros países da EU-26 importam muito desses nichos do mundo; 

4º - sem contar com o UK (para reforçar a diferença para a primeira 

oportunidade); 

5º - mas pouco de Portugal? 

                                                             
1 Incluindo para o UK. 
2 Precisamente 5400 nichos. 
3 Precisamente 1939 nichos nas CAEs 24 a 33 (esta última excluída por razões indicadas no capítulo 
seguinte) e 38. 
4 Doravante sempre que se escrever sector metalúrgico, leia-se metalúrgico e electromecânico. 
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Novamente o valor da oportunidade, país a país e nicho a nicho é a diferença 

entre as importações do mundo (excepto UK) e as importações provindas de 

Portugal. 

 

E o output é mais uma vez a lista dos principais importadores por país e por 

nicho. 

 

Assim em ambos os casos cada oportunidade é definida tal como mostra a 

figura um por um quadrado em que se indica 1) o produto (segmento – 4 

dígitos), 2) a necessidade que serve (nicho – 6 dígitos), 3) a área geográfica 

(país) e 4) o cliente (lista de importadores). 

 

Figura um 
 

 

 

 

O que os capítulos seguintes fazem é apresentar em primeiro lugar uma lista 

dos dois tipos de oportunidades. E depois os passos que conduziram a essas 

listas, isto é a metodologia. 
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Sendo que esta se pode aplicar a qualquer tipo de entidade, seja 1) um país, 

2) um sector de actividade (no nosso caso o metalúrgico) ou 3) a uma empresa 

(vide figura dois). 

 

Figura dois 

A metodologia 

aplica-se a 
Entidade 

País Sector Empresa 
Tipo de 

oportunidade 
 

Primeira: substituição de 

exportações do UK para a  

EU-261 

1 2 3 

Segunda: substituição de 

exportações de Portugal 

para o UK 

4 5 6 

 

 

 

 

No caso presente a análise foca no sector metalúrgico2, isto é nas células dois 

e cinco da figura dois. A célula dois (primeiro tipo de oportunidades) é o 

objecto do próximo capítulo. E a célula cinco (segundo tipo de oportunidades) 

é o foco do capítulo três. 

 

A figura três lista as onze indústrias do sector metalúrgico que neste estudo 

constitui o âmbito da análise. 

 

                                                             
1 EU28 – UK – Portugal. 
2 Doravante sempre que se escrever metalúrgico, leia-se metalúrgico e electromecânico. 

 

Alternativas possíveis 
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Figura três1 

 

 

 

 

Em conclusão, os capítulos seguintes indicam as maiores oportunidades 

criadas pelo Brexit para o sector metalúrgico português. 

 

Detalham como lá se chegou, isto é, os passos que levaram a essas 

oportunidades. Permitindo que cada empresa ou outros sectores reproduzam 

a presente metodologia para o seu universo específico. 

 

 

                                                             
1 As onze CAEs entre a 24 e 33 e a 38 são em geral consideradas no conjunto como o sector 
metalúrgico e frequentemente representadas por associações estrangeiras sectoriais na totalidade. 
Tal como acontece no caso da ANEME. Sendo contudo que no caso da ANEME há três que são menos 
relevantes: as CAEs 26, 31 e 32. 
Novamente, no documento doravante quando se referir ao sector metalúrgico refere-se às onze CAEs 
no seu conjunto. 
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E finalmente clarificam as oportunidades em termos de várias 

características, nomeadamente: 

1 – Valor1; 

2 – Importância2; 

3 – Premência3; 

4 - Competitividade da economia em termos do índice Bela Balassa; 

5 – E indicam os principais importadores a contactar. 

 

O que são estas cinco características? Como se identificam as maiores 

oportunidades (a metodologia seguida)? Quais são essas melhores 

oportunidades? 

 

Para responder, viremos a página e comecemos a análise no próximo 

capítulo4;5. 

  

                                                             
1 O valor da oportunidade é o montante em euros da substituição de exportações. 
2 A importância da oportunidade é um indicador simultâneo do valor relativo da oportunidade e da 
competitividade portuguesa. 
3 A premência é um indicador simultâneo do valor relativo da oportunidade e da necessidade de 
substituir exportações (para o UK). 
4 Pouco importa naturalmente o modo preciso, em detalhe, como o Brexit vai ocorrer. Primeiro, as 
suas implicações existirão sempre. Maiores ou menores. E segundo, melhor dizendo, existem já, uma 
vez que os importadores europeus dos produtos do UK têm neste momento, no presente uma 
preocupação. Não sabem o que vai acontecer. E consequentemente estão abertos ao contacto de 
fornecedores alternativos que lhes dêem um certo grau de tranquilidade. No mínimo, ficando com 
mais uma “carta na manga”. São clientes abertos a ouvir-nos. 
E a história repete-se relativamente aos exportadores portugueses para o UK. Qual o inconveniente 
em criar desde já alternativas para um problema cuja dimensão se desconhece? É pior prevenir que 
remediar? Não é melhor actuar desde já antes que um problema se transforme numa emergência? 
Donde em ambos os casos há first moove advantage e o tempo, o deixar andar, é inimigo, não aliado. 
A oportunidade pode esgueirar-se entre as mãos. E o problema avolumar-se. 
5 E também o problema da capacidade não se coloca: 1) as empresas portuguesas não estão a 
trabalhar a 100%; 2) E se estiverem podem vender onde paguem mais; 3) E se não puderem é 
possível aumentar a capacidade investindo; ou 4) em alternativa recorrer à subcontratação 
coordenando a montagem e a comercialização. 
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“Crises são uma coisa terrível para serem 

desperdiçadas”. 

 

Dick Clark (ex-presidente da Merck) 

 

 

II. 

O PRIMEIRO TIPO 

DE  

OPORTUNIDADES 



 

VS   
 
 

11 
 

Vasconcellos e Sá Associados, S.A. 

 

 

A figura quatro resume o plano para se encontrar as melhores 

oportunidades, nomeadamente: 
 

1º - Selecciona-se os dez segmentos mais importantes de exportações 

portuguesas e do UK para a EU; 
 

2º - Os melhores nichos (com base em vários critérios a indicar 

seguidamente) dentro dos dez melhores segmentos; 
 

3º - Escolhe-se os melhores países para cada nicho (com base no valor, 

importância e competitividade – a definir subsequentemente); e 
 

4º - Lista-se os principais importadores (por nicho e por país)1. 

 

 

Figura quatro 

Plano para o primeiro tipo de oportunidade 

 

1 2 3 4 

Dez 

segmentos 

mais 

importantes 

exportações 

portuguesas 

e 

do UK para 

EU28 

Melhores 

nichos 

dentro dos 

dez 

segmentos 

mais 

importantes 

da primeira 

coluna 

Selecciona-se os melhores países para 

cada nicho 

Principais 

importadores 

3.1. 
Valor 

3.2. 
Importância 

3.3. 
Competitividade 

 

 

 

 

                                                             
1 A unidade de todos os quadros doravante é euros, salvo indicação em contrário. 
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De notar que seguidamente começa-se por analisar primeiro os segmentos (4 

dígitos) e só depois de se selecionar os melhores, é que então se focará nos 

nichos (6 dígitos) e não imediatamente nestes, porque tal tornaria a análise 

de uma complexidade ingerível (há 1939 nichos de 6 dígitos no sector 

metalúrgico). 

 

Donde, o método é de aproximações sucessivas, ou se se preferir em funil: de 

segmentos para nichos, pelo que não garante que se encontrarão no final 

todos os melhores nichos. Mas apenas alguns dos melhores. 

 

Trata-se de um sacrifício imposto pela praticalidade e um exemplo de que o 

óptimo é inimigo do bom. E que a perfeição se soletra p-a-r-a-l-i-s-i-a (W. 

Churchill).1 

 

 

2.1. Encontrando os segmentos mais importantes 

 

A figura cinco apresenta as exportações do UK e Portugal para a Europa em 

termos de percentagem (para 100% do valor do sector metalúrgico) e relativa 

a dez das onze indústrias metalúrgicas. 

 

A CAE 33 (reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos) 

não apresenta quaisquer valores, tendo sido excluída por três razões. 

Primeiro, dizendo respeito a um serviço está menos sujeita a barreiras físicas 

e técnicas que o Brexit poderá criar. Segundo, representa apenas 7,8% do 

valor acrescentado bruto do total do sector metalúrgico português. 

 

                                                             
1 Se em vez de um sector se analisasse a economia como um todo de um país, onde existe dezenas de 
indústrias, a aplicação do mesmo método levaria à selecção logo no início das melhores indústrias, 
dentro destas os melhores segmentos e dentro destes os melhores nichos. Isto é, a pré-selecção 
começaria mais cedo a nível logo de indústrias e não de segmentos. 
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E finalmente, a base de dados utilizada (International trade in goods - 

Eurostat) não inclui serviços. 

 

Ou seja, é pouco útil, importante e a sua inclusão aumentaria a complexidade. 

Contudo, quem estiver especialmente interessado nesta CAE poderá 

reproduzir a análise subsequente recorrendo a outra base de dados. 

 

Tal não é feito no presente estudo porque o aumento de complexidade não 

compensa o valor adicional e a entropia na interpretação.  
 

Figura cinco 

Peso nas exportações do total das 10 em 11 CAES (em %) – 20191 

 

CAE/NACE3 UK  PT Soma 

29 – Veículos automóveis, reboques, 
semi-reboques e componentes 

21,9% 37,7% 59,6% 

26 – Computadores, produtos 
electrónicos e ópticos 

15,5% 13,0% 28,5% 

28 – Máquinas e equipamentos, n.e. 16,4% 8,9% 25,3% 

30 – Outro equipamento de transporte 16,7% 3,1% 19,8% 

25 – Fabricação produtos metálicos, 
excepto máquinas e equipamentos 

4,3% 11,3% 15,6% 

24 – Metais básicos 8,6% 6,7% 15,3% 

27 – Equipamento eléctrico 6,7% 8,3% 15,0% 

32 – Outras indústrias transformadoras 6,9% 2,4% 9,3% 

31 – Mobiliário 0,9% 6,8% 7,7% 

38 – Recolha, tratamento e eliminação 
de resíduos; valorização de metais 

2,2% 1,7% 3,9% 

33 – Reparação, manutenção e 
instalação de máquinas e 
equipamentos2 

- - - 

 

Notas:  
1 Dados referentes ao período entre Janeiro e Dezembro de 2019 
2 Dados não disponíveis para a CAE 33 
3 A CAE (Classificação das Actividades Económicas Portuguesa por Ramos de Actividade) está 

harmozinada com a NACE (Nomenclatura Geral das Actividades Económicas das Comunidades 

Europeias). 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by CPA 2.1”, 

consultado em abril 2020 
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Da figura cinco ressalta que a CAE (indústria) mais importante é a 29 

(veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes) 

representando a soma das exportações portuguesas e do UK quase 60% (± 

22% no UK e ± 38% em Portugal), seguindo-se os computadores e produtos 

electrónicos e ópticos e as máquinas e equipamentos (ambos representando 

uma soma de exportações superior a 25%). 

 

Listadas as indústrias há agora que selecionar os melhores segmentos (4 

dígitos) dentro de todas elas. 

 

Pelas razões de exequibilidade anteriormente referidas, foram seleccionados 

os dez melhores segmentos em termos de soma das exportações do UK e 

Portugal (em termos percentuais mas não de valor absoluto para a selecção 

não ser dominada pelo UK apenas). 

 

Ao selecionar-se os segmentos com base na soma das exportações está-se a 

assegurar duas vantagens: 

- Primeiro: que o UK exporta muito, donde há oportunidade de 

substituição de exportações; e 

- Segundo: que Portugal também, pelo que se trata de uma actividade 

onde Portugal tem experiência e potencialmente vantagem 

competitiva. 

 

A figura seis indica os dez melhores segmentos sendo que: 
 

- um deles (2410 – ferro básico, aço e ligas de ferro) pertence à indústria 

dos metais básicos (24); 
 

- quatro dos segmentos pertencem à indústria 26 (de computadores e 

produtos electrónicos e ópticos), nomeadamente: 

 2620 – Computadores e equipamento periférico; 
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 2630 – Equipamentos para comunicações; 

 2640 – Bens de consumo electrónicos; 

 2651 – Equipamentos de medida, teste e navegação; 
 

- dois segmentos são da indústria 29 de veículos automóveis, reboques, 

semi-reboques e componentes, nomeadamente: 

 2910 – Veículos automóveis; e 

 2932 – Outros componentes e acessórios para veículos automóveis; 
 

- um segmento está na indústria 30 de outro equipamento de transporte: 

3030 – Aeronaves, veículos espaciais e máquinas relacionadas; 
 

- um outro pertence à indústria 31 de mobiliário: o segmento 3100 – 

Assentos e suas partes; peças de mobiliário; e finalmente 
 

- um último (10º) à indústria 38 de recolha, tratamento e eliminação de 

resíduos, nomeadamente o segmento 3811 – Resíduos não perigosos; 

serviços de recolha de resíduos não perigosos. 
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Figura seis 

Dez melhores segmentos em termos de coincidência de exportações do 
UK e Portugal, 2019(1) (euros) 

 

País 
 
 
 

Segmento: 
CAE(3) 2 dígitos/ 4 dígitos 

UK PT 

SOMA % 
Valor (euros) 

Peso no total 
das 

exportações da 
indústria 

metalúrgica 

Valor (euros) 

Peso no total 
das 

exportações da 
indústria 

metalúrgica 

24 – Metais básicos      

2410 – Ferro básico, aço e 
ligas de ferro 

2 476 373 541 2,6% 698 508 506 3,2% 5,8% (5º) 

26 – Computadores, produtos 
electrónicos e ópticos 

     

2620 – Computadores e 
equipamento periférico 

3 767 436 083 4,0% 102 627 024 0,5% 4,5% (8º) 

2630 – Equipamentos para 
comunicações 

3 395 654 587 3,6% 334 431 155 1,5% 5,1% (6º) 

2640 – Bens de consumo 
electrónicos 

1 021 615 026 1,1% 785 494 315 3,6% 4,7% (7º) 

2651 – Equipamentos de 
medida, teste e navegação 

3 399 552 408 3,6% 1 276 202 733 5,8% 9,4% (4º) 

29 – Veículos automóveis, 
reboques, semi-reboques e 
componentes 

     

2910 – Veículos automóveis 15 870 788 837 17,0% 4 943 945 281 22,4% 39,4% (1º) 

2932 – Outros componentes e 
acessórios para veículos 
automóveis 

4 041 008 265 4,3% 3 062 289 699 13,9% 18,2% (2º) 

30 – Outro equipamento de 
transporte 

     

3030 – Aeronaves, veículos 
espaciais e máquinas 
relacionadas 

13 733 957 825 14,7% 173 885 441 0,8% 15,5% (3º) 

31 – Mobiliário      

3100 – Assentos e suas partes; 
peças de mobiliário 

396 555 717 0,4% 876 120 074 4,0% 4,4% (9º) 

38 – Recolha, tratamento e 
eliminação de resíduos; 
valorização de metais 

     

3811 – Resíduos não 
perigosos; serviços de recolha 
de resíduos não perigosos 

1 995 947 432 2,1% 375 807 189 1,7% 3,8% (10º) 

TOTAL 10 MELHORES 
SEGMENTOS 

50 098 889 721 53,4% 12 629 311 417 57,4% 110,8% 

 

Notas: 
(1) Dados referentes ao período entre Janeiro e Dezembro de 2019 
(2) Dados não disponíveis para a CAE 33 
(3) A CAE (Classificação das Actividades Económicas Portuguesa por Ramos de Actividade) está harmozinada 

com a NACE (Nomenclatura Geral das Actividades Económicas das Comunidades Europeias). 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by CPA 2.1”, consultado em 

abril 2020 
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Estes dez segmentos representam 111% em 200% na soma das exportações 

do UK e Portugal, isto é, 55,5% em 100% e ± 50 mil milhões de euros de 

exportações metalúrgicas do UK e ± 13 mil milhões de euros de exportações 

metalúrgicas portuguesas. 

 

O total das exportações metalúrgicas portuguesas para a EU-28 é de ± 22 mil 

milhões de euros, pelo que estes dez segmentos representam 57,4% do total 

das exportações. 

 

 

2.2. Selecção dos nichos (6 dígitos) 

 

O segundo passo (de acordo com o plano global da figura quatro) é dentro dos 

dez melhores segmentos (da figura seis), selecionar os nichos prioritários. 

Foram seguidos quatro critérios: 
 

1º - Novamente grande coincidência da percentagem das exportações do 

UK e Portugal, no mínimo a soma maior que um por cento1; 
 

2º - A diferença entre as exportações do UK e Portugal (agora em valor 

absoluto) ser positiva (para existir oportunidade de substituição de 

exportações); 
 

3º - As exportações portuguesas no nicho serem maior que zero (para 

garantir que existe experiência, know-how); e 
 

4º - O total de nichos escolhidos representarem mais de ¼ (25%) das 

exportações quer do UK (para reforçar a importância), quer portuguesas 

(para salientar também a competitividade). 

                                                             
1 Este valor foi escolhido como cut point porque é o que cria maior descontinuidade. Isto é, se inferior 
aumentaria desproporcionalmente o número de segmentos face à cobertura de exportações. E se 
superior, vice-versa. 
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Assim, cada segmento foi dividido nos respectivos nichos como a figura sete 

exemplifica para o segmento 2910 (veículos automóveis) e a figura oito para 

o segmento 2932 (Outros componentes e acessórios para veículos 

automóveis). 

 

E assim sucessivamente para todos os dez segmentos da figura seis, que aqui 

não se lista por completo por ser repetitivo e onerar a leitura. 
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Figura sete 

Nichos (6 dígitos) do segmento 2910 – Veículos automóveis 

 
País 

Nichos: 
NC1 6 dígitos 

UK PT 
SOMA 

% Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

870322 – Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com 
motor de pistão alternativo de ignição por faísca 
de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 cm³ 
(exceto veículos para transporte de pessoas na 
neve e outros veículos especialmente concebidos 
do nicho 870310) 

3 342 
243 7652 

3,57% 
1 483 056 

219 
6,71% 10,28% 

870332 – Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com 
motor de pistão de ignição por compressão 
"motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 
1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos 
para transporte de pessoas na neve e outros 
veículos especialmente concebidos do nicho 
870310) 

2 142 056 
570 

2,29% 
1 539 326 

056 
6,96% 9,25% 

870421 – Veículos a motor para transporte de 
mercadorias, com motor de pistão de ignição por 
compressão "motor diesel ou semidiesel", com 
peso bruto do veículo <= 5 t (exceto dumpers 
para uso fora de estrada do nicho 870410 e 
veículos a motor para fins especiais do segmento 
8705) 

369 428 
707 

0,39% 
678 346 

292 
3,07% 3,46% 

870321 – Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com 
motor de pistão alternativo de ignição por faísca 
de cilindrada <= 1.000 cm³ (exceto veículos para 
transporte de pessoas na neve e outros veículos 
especialmente concebidos do nicho 870310) 

440 758 
621 

0,47% 
541 818 

237 
2,45% 2,92% 

870323 – Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com 
motor de pistão alternativo de ignição por faísca 
de cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 3.000 cm³ 
(exceto veículos para transporte de pessoas na 
neve e outros veículos especialmente concebidos 
do nicho 870310) 

1 308 621 
809 

1,40% 
257 484 

920 
1,16% 2,56% 

870340 – Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
<10 pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, 
com motor de pistão alternativo de ignição por 
faísca e motor elétrico como motores de 
propulsão (exceto veículos para viagem na neve, 
outros veículos especialmente concebidos do 
nicho 870310 e híbridos de plug-in) 

2 095 891 
559 

2,24% 0 0,00% 2,24% 

  



 

VS   
 
 

20 
 

Vasconcellos e Sá Associados, S.A. 

 

Figura sete - Continuação 

Nichos (6 dígitos) do segmento 2910 – Veículos automóveis 

 
País 

Nichos: 
NC1 6 dígitos 

UK PT 
SOMA 

% Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

870331 – Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com 
motor de pistão de ignição por compressão 
“motor diesel ou semidiesel” de cilindrada <= 
1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310) 

881 330 
666 

0,94% 
183 637 

168 
0,83% 1,77% 

870324 – Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com 
motor de pistão alternativo de ignição por faísca 
de cilindrada > 3.000 cm³ (exceto veículos para 
transporte de pessoas na neve e outros veículos 
especialmente concebidos do nicho 870310) 

1 263 768 
539 

1,35% 4 973 068 0,02% 1,37% 

840820 – Motor de pistão de ignição por 
compressão "motor diesel ou semidiesel", para a 
propulsão dos veículos do capítulo 87 

840 358 
295 

0,90% 907 424 0,00% 0,90% 

870333 – Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com 
motor de pistão de ignição por compressão 
“motor diesel ou semidiesel” de cilindrada > 
2.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310) 

818 010 
293 

0,87% 1 601 023 0,01% 0,88% 

870380 – Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
< 10 pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, 
com motor elétrico de propulsão (exceto 
veículos para circulação na neve e outros 
veículos especialmente concebidos do nicho 
870310) 

715 769 
095 

0,76% 2 265 485 0,01% 0,78% 

840734 – Motor de pistão alternativo, de ignição 
por faísca, dos tipos utilizados em veículos do 
capítulo 87, de cilindrada > 1.000 cm³ 

667 135 
432 

0,71% 1 117 526 0,01% 0,72% 

870422 – Veículos a motor para transporte de 
mercadorias, com motor de pistão de ignição por 
compressão "motor diesel ou semidiesel", com 
peso bruto > 5 t mas <= 20 t (exceto dumpers 
para uso fora de estrada do nicho 870410 e 
veículos a motor para fins especiais do segmento 
8705) 

158 559 
802 

0,17% 
103 656 

097 
0,47% 0,64% 
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Figura sete - Continuação 

Nichos (6 dígitos) do segmento 2910 – Veículos automóveis 

 
País 

Nichos: 
NC1 6 dígitos 

UK PT 
SOMA 

% Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

870360 – Automóveis e outros veículos 
principalmente concebidos para o transporte de 
<10 pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, 
com motor de pistão alternativo de ignição por 
faísca e motor elétrico como motores de 
propulsão, capazes de ser carregados por uma 
fonte externa de energia elétrica (exceto veículos 
para viagem na neve e outros veículos 
especialmente concebidos do nicho 870310) 

433 731 
272 

0,46% - - 0,46% 

870210 – Veículos a motor para o transporte de 
> = 10 pessoas, incl. Driver, com motor de pistão 
de ignição por compressão "motor diesel ou 
semidiesel" 

59 366 811 0,06% 
63 625 

421 
0,29% 0,35% 

870350 – Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
<10 pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, 
com motores diesel e motores elétricos como 
motores de propulsão (exceto veículos para 
viagem na neve, outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310 e híbridos de plug-
in) 

204 887 
820 

0,22% - - 0,22% 

870120 – Tratores rodoviários para semi-
reboques 

49 128 080 0,05% 
22 903 

897 
0,10% 0,16% 

870431 – Veículos a motor para transporte de 
mercadorias, com motor de pistão de ignição por 
faísca, de peso bruto <= 5 t (exceto dumpers 
para uso fora de estrada do nicho 870410 e 
veículos a motor para fins especiais do segmento 
8705) 

1 625 029 0,00% 
33 728 

021 
0,15% 0,15% 

870490 – Veículos a motor para transporte de 
mercadorias, com outros motores exceto os de 
pistão (exceto dumpers para uso fora de estrada 
do nicho 870410 e veículos a motor para fins 
especiais do segmento 8705) 

38 811 019 0,04% 1 609 134 0,01% 0,05% 

870423 – Veículos a motor para transporte de 
mercadorias, com motor de pistão de ignição por 
compressão "motor diesel ou semidiesel", com 
peso bruto > 20 t (exceto dumpers para uso fora 
de estrada do nicho 870410 e veículos a motor 
para fins especiais do segmento 8705) 

15 497 247 0,02% 6 780 974 0,03% 0,05% 

870510 – Camiões-guindaste (exceto camiões de 
avaria) 

29 054 465 0,03% 3 183 051 0,01% 0,05% 

870590 – Veículos a motor para fins especiais 
(exceto os destinados principalmente ao 
transporte de pessoas ou mercadorias, exceto 
caminhões betoneiras, veículos de combate a 
incêndio, torres de perfuração móveis e 
camiões-guindaste) 

1 380 138 0,00% 8 511 333 0,04% 0,04% 
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Figura sete - Continuação 

Nichos (6 dígitos) do segmento 2910 – Veículos automóveis 

 
País 

Nichos: 
NC1 6 dígitos 

UK PT 
SOMA 

% Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

870290 – Veículos a motor para o transporte de 
> = 10 pessoas, incluindo Driver, não com motor 
de pistão de ignição por compressão "motor 
diesel ou semidiesel", de cilindrada > 2.500 cm³, 
novo 

678 723 0,00% 2 809 703 0,01% 0,01% 

870310 – Veículos para o transporte de pessoas 
na neve; carros de golfe e veículos similares 

9 147 952 0,01% 113 729 0,00% 0,01% 

870432 – Veículos a motor para transporte de 
mercadorias, com motor de pistão de ignição por 
faísca, de peso bruto > 5 t (exceto dumpers para 
uso fora de estrada do nicho 870410 e veículos a 
motor para fins especiais do segmento 8705) 

4 835 716 0,01% 618 219 0,00% 0,01% 

870220 – Veículos a motor para o transporte de 
> = 10 pessoas, incluindo Driver, com motor 
diesel e motor elétrico como motores de 
propulsão 

6 828 874 0,01% - - 0,01% 

870600 – Chassis equipados com motores, para 
tratores, veículos a motor para o transporte de 
dez ou mais pessoas, automóveis e outros 
veículos a motor principalmente concebidos 
para o transporte de pessoas, veículos a motor 
para o transporte de mercadorias e veículos a 
motor para uso específico dos segmentos 8701 a 
8705 (exceto aqueles com motores e cabines) 

4 522 198 0,00% 439 704 0,00% 0,01% 

870390 – Automóveis e outros veículos 
principalmente concebidos para o transporte de 
pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com 
motores que não sejam motores de pistão 
alternativo de ignição por faísca "motor diesel ou 
semidiesel" (exceto veículos para viagem na 
neve e outros veículos especialmente concebidos 
do nicho 870310) 

5 127 664 0,01% 14 204 0,00% 0,01% 

870530 – Veículos de combate a incêndios 
(exceto veículos para transporte de pessoas) 

553 359 0,00% 949 232 0,00% 0,00% 

840732 – Motor de pistão alternativo, de ignição 
por faísca, do tipo utilizado para a propulsão de 
veículos do capítulo 87, de cilindrada > 50 cm³ 
mas <= 250 cm³ 

1 057 402 0,00% 453 898 0,00% 0,00% 

840733 – Motor de pistão alternativo, de ignição 
por centelha, dos tipos utilizados em veículos do 
capítulo 87, de cilindrada> 250 cm³ mas <= 
1.000 cm³ 

2 119 810 0,00% 12 554 0,00% 0,00% 

870540 – Camiões betoneiras 991 404 0,00% - - 0,00% 
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Figura sete - Continuação 

Nichos (6 dígitos) do segmento 2910 – Veículos automóveis 

 

 
País 

Nichos: 
NC1 6 dígitos 

UK PT 
SOMA 

% Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

870370 – Automóveis e outros veículos 
principalmente concebidos para o transporte de 
<10 pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, 
com motores diesel e motores elétricos como 
motores de propulsão, capazes de serem 
carregados por uma fonte externa de energia 
elétrica (exceto veículos para viagem na neve e 
outros veículos especialmente concebidos do 
nicho 870310) 

324 719 0,00% - - 0,00% 

840731 – Motor de pistão alternativo, de ignição 
por faísca, do tipo utilizado para a propulsão de 
veículos do capítulo 87, de cilindrada <= 50 cm³ 

123 496 0,00% 2 692 0,00% 0,00% 

870240 – Veículos a motor para o transporte de 
> = 10 pessoas, incl. Driver, com apenas motor 
elétrico para propulsão 

24 072 0,00% - - 0,00% 

870230 – Veículos a motor para o transporte de 
> = 10 pessoas, incl. Driver, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca e motor elétrico 
como motores de propulsão 

12 541 0,00% - - 0,00% 

870520 – Torres de perfuração móveis - - - - - 

 

Notas: 

1 A Nomenclatura Combinada (NC) é a nomenclatura das mercadorias da União 

Europeia que satisfaz as exigências das estatísticas do comércio internacional. 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by 

HS6”,  consultado em abril 2020 
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Figura oito 

Nichos (6 dígitos) do segmento 2932 – Outros componentes e 
acessórios para veículos automóveis 

 
País 

Nichos: 
NC1 6 dígitos 

UK PT 
SOMA 

% Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

870899 – Peças e acessórios, para tratores, 
veículos a motor para o transporte de dez ou 
mais pessoas, automóveis e outros veículos a 
motor projetados principalmente para o 
transporte de pessoas, veículos a motor para o 
transporte de mercadorias e veículos a motor 
para fins especiais, não especificados noutro 
local 

1 198 619 
990 

1,28% 
1 012 168 

958 
4,58% 5,86% 

870892 – Silenciadores e tubos de escape, e suas 
peças, para tratores, veículos a motor para o 
transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e 
outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, 
veículos a motor para o transporte de 
mercadorias e veículos a motor para fins 
especiais, não especificados noutro local 

195 916 
046 

0,21% 
795 949 

198 
3,60% 3,81% 

870829 – Peças e acessórios de carroçarias para 
tratores, veículos a motor para o transporte de 
dez ou mais pessoas, automóveis e outros 
veículos a motor concebidos principalmente 
para o transporte de pessoas, veículos a motor 
para transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais (exceto pára-choques e 
suas peças e cintos de segurança) 

467 257 
236 

0,50% 
276 041 

686 
1,25% 1,75% 

870830 – Freios e servo-freios e suas peças, para 
tratores, veículos a motor para o transporte de 
dez ou mais pessoas, automóveis e outros 
veículos a motor concebidos principalmente 
para o transporte de pessoas, veículos a motor 
para transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais, não especificados 
noutro local 

640 000 
766 

0,68% 
205 506 

233 
0,93% 1,61% 

870840 – Caixas de engrenagens e suas peças, 
para tratores, veículos a motor para o transporte 
de dez ou mais pessoas, automóveis e outros 
veículos a motor concebidos principalmente 
para o transporte de pessoas, veículos a motor 
para o transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais, não especificados 
noutro local 

313 191 
678 

0,33% 
235 747 

776 
1,07% 1,40% 

870895 – Airbags de segurança com sistema de 
insuflação e suas peças, para tratores, veículos a 
motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor 
concebidos principalmente para o transporte de 
pessoas, veículos a motor para o transporte de 
mercadorias e veículos a motor para fins 
especiais, não especificados noutro local 

67 717 302 0,07% 
267 360 

491 
1,21% 1,28% 
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Figura oito - Continuação 

Nichos (6 dígitos) do segmento 2932 – Outros componentes e 
acessórios para veículos automóveis 

 
País 

Nichos: 
NC1 6 dígitos 

UK PT 
SOMA 

% Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

870894 – Volantes, colunas de direção e caixas 
de direção, e suas peças, para tratores, veículos a 
motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor 
concebidos principalmente para o transporte de 
pessoas, veículos a motor para o transporte de 
mercadorias e veículos a motor para fins 
especiais, não especificados noutro local 

180 328 
425 

0,19% 
180 842 

104 
0,82% 1,01% 

870880 – Sistemas de suspensão e suas peças, 
incl. amortecedores, para tratores, veículos a 
motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor 
concebidos principalmente para o transporte de 
pessoas, veículos a motor para o transporte de 
mercadorias e veículos a motor para fins 
especiais, não especificados noutro local 

257 209 
027 

0,27% 4 513 889 0,02% 0,30% 

870891 – Radiadores e suas peças, para tratores, 
veículos a motor para o transporte de dez ou 
mais pessoas, automóveis e outros veículos a 
motor concebidos principalmente para o 
transporte de pessoas, veículos a motor para o 
transporte de mercadorias e veículos a motor 
para fins especiais não especificados noutro 
local 

98 240 414 0,10% 
38 360 

478 
0,17% 0,28% 

870893 – Embraiagens e suas peças, para 
tratores, veículos a motor para o transporte de 
dez ou mais pessoas, automóveis e outros 
veículos a motor concebidos principalmente 
para o transporte de pessoas, veículos a motor 
para o transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais, não especificados 
noutro local 

233 585 
659 

0,25% 1 378 490 0,01% 0,26% 

870850 – Eixos motrizes com diferencial, 
providos ou não de outros componentes de 
transmissão, e eixos não motrizes, e suas peças, 
para tratores, veículos a motor para o transporte 
de dez ou mais pessoas, automóveis e outros 
veículos a motor concebidos principalmente 
para o transporte de pessoas, veículos a motor 
para o transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais, não especificados 
noutro local 

160 361 
113 

0,17% 5 600 044 0,03% 0,20% 

870810 – Pára-choques e suas peças para 
tratores, veículos a motor para o transporte de 
dez ou mais pessoas, automóveis e outros 
veículos a motor concebidos principalmente 
para o transporte de pessoas, veículos a motor 
para o transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais, não especificados 
noutro local 

91 890 723 0,10% 
13 607 

101 
0,06% 0,16% 
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Figura oito - Continuação 

Nichos (6 dígitos) do segmento 2932 – Outros componentes e 
acessórios para veículos automóveis 

 
País 

Nichos: 
NC1 6 dígitos 

UK PT 
SOMA 

% Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

Valor 
(euros) 

Peso (%) 
10 CAEs 

940120 – Assentos para veículos automóveis 28 186 312 0,03% 
21 462 

900 
0,10% 0,13% 

870870 – Rodas de estrada e suas peças e 
acessórios, para tratores, veículos a motor para o 
transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e 
outros veículos a motor concebidos 
principalmente para o transporte de pessoas, 
veículos a motor para o transporte de 
mercadorias e veículos a motor para fins 
especiais, não especificados noutro local 

90 290 175 0,10% 3 253 872 0,01% 0,11% 

870821 – Cintos de segurança para veículos 
automóveis 

18 213 398 0,02% 496 479 0,00% 0,02% 

 

Nota: 1 A Nomenclatura Combinada (NC) é a nomenclatura das mercadorias da União 

Europeia que satisfaz as exigências das estatísticas do comércio internacional. 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by 

HS6”,  consultado em abril 2020 
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O resultado da escolha dos melhores nichos (segundo os quatro critérios da 

página 17) dentro dos dez melhores segmentos é a lista de quinze nichos da 

figura nove, nomeadamente: 
 

 870322 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente concebidos 

para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com motor 

de pistão alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 

1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de pessoas na neve e outros 

veículos especialmente concebidos do nicho 870310); 
 

 880330 – Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas noutro local 

(exceto aquelas para planadores); 
 

 870332 – Automóveis e outros veículos a motor principalmente concebidos 

para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com motor 

de pistão de ignição por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de 

cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos do nicho 

870310); 
 

 870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a motor para o 

transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e outros veículos a motor 

projetados principalmente para o transporte de pessoas, veículos a motor 

para o transporte de mercadorias e veículos a motor para fins especiais, não 

especificados noutro local; 
 

 870323 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente concebidos 

para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com motor 

de pistão alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 

3.000 cm³ (exceto veículos para transporte de pessoas na neve e outros 

veículos especialmente concebidos do nicho 870310); 
 

 841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não especificados noutro 

local; 
 

 851762 - Máquinas para recepção, conversão e transmissão ou regeneração 

de voz, imagens ou outros dados, incl. aparelhos de comutação e roteamento 

(exceto estações base, aparelhos telefónicos, telefones para redes móveis ou 

para outras redes sem fio); 
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 870331 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente concebidos 

para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com motor 

de pistão de ignição por compressão “motor diesel ou semidiesel” de 

cilindrada <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de pessoas na neve 

e outros veículos especialmente concebidos do nicho 870310); 
 

 870829 - Peças e acessórios de carroçarias para tratores, veículos a motor 

para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e outros veículos a 

motor concebidos principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 

motor para transporte de mercadorias e veículos a motor para fins especiais 

(exceto pára-choques e suas peças e cintos de segurança); 
 

 870830 - Freios e servo-freios e suas peças, para tratores, veículos a motor 

para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e outros veículos a 

motor concebidos principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 

motor para transporte de mercadorias e veículos a motor para fins especiais, 

não especificados noutro local; 
 

 851712 - Telefones para redes móveis "telemóveis" ou para outras redes 

sem fios; 
 

 870840 - Caixas de engrenagens e suas peças, para tratores, veículos a motor 

para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e outros veículos a 

motor concebidos principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 

motor para o transporte de mercadorias e veículos a motor para fins 

especiais, não especificados noutro local; 
 

 870324 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente concebidos 

para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com motor 

de pistão alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 3.000 cm³ (exceto 

veículos para transporte de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310); 
 

 852691 - Aparelhos de rádio-auxílio à navegação; 
 

 903180 - Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controle, não 

especificados em outros nichos do capítulo 90 (exceto ópticos). 
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Figura nove 
Lista dos melhores quinze nichos (6 dígitos)  

Nicho UK % PT % 
% 

acumulada 
UK 

% 
acumulada 

PT 

% 
acumulada 

UK + PT 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com 
motor de pistão alternativo de ignição por faísca 
de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 cm³ 
(exceto veículos para transporte de pessoas na 
neve e outros veículos especialmente concebidos 
do nicho 870310); 

3,57% 6,71% 3,57% 6,71% 10,28% 

880330 – Peças de aviões ou helicópteros, não 
especificadas noutro local (exceto aquelas para 
planadores) 

9,30% 0,31% 12,87% 7,02% 19,89% 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com 
motor de pistão de ignição por compressão 
"motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 
1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para 
transporte de pessoas na neve e outros veículos 
especialmente concebidos do nicho 870310) 

2,29% 6,96% 15,16% 13,98% 29,14% 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, 
veículos a motor para o transporte de dez ou mais 
pessoas, automóveis e outros veículos a motor 
projetados principalmente para o transporte de 
pessoas, veículos a motor para o transporte de 
mercadorias e veículos a motor para fins 
especiais, não especificados noutro local 

1,28% 4,58% 16,44% 18,56% 35,00% 

870323 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com 
motor de pistão alternativo de ignição por faísca 
de cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 3.000 cm³ 
(exceto veículos para transporte de pessoas na 
neve e outros veículos especialmente concebidos 
do nicho 870310) 

1,40% 1,16% 17,84% 19,72% 37,56% 

841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, 
não especificados noutro local 

2,01% 0,06% 19,85% 19,78% 39,63% 

851762 - Máquinas para recepção, conversão e 
transmissão ou regeneração de voz, imagens ou 
outros dados, incl. aparelhos de comutação e 
roteamento (exceto estações base, aparelhos 
telefónicos, telefones para redes móveis ou para 
outras redes sem fio) 

1,67% 0,37% 21,52% 20,15% 41,67% 

870331 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com 
motor de pistão de ignição por compressão 
“motor diesel ou semidiesel” de cilindrada <= 
1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310) 

0,94% 0,83% 22,46% 20,98% 43,44% 
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Figura nove - Continuação 

Lista dos melhores quinze nichos (6 dígitos) 

Nicho UK % PT % 
% 

acumulada 
UK 

% 
acumulada 

PT 

% 
acumulada 

UK + PT 

870829 - Peças e acessórios de carroçarias para 
tratores, veículos a motor para o transporte de 
dez ou mais pessoas, automóveis e outros 
veículos a motor concebidos principalmente 
para o transporte de pessoas, veículos a motor 
para transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais (exceto pára-choques e 
suas peças e cintos de segurança) 

0,50% 1,25% 22,96% 22,23% 45,19% 

870830 - Freios e servo-freios e suas peças, 
para tratores, veículos a motor para o transporte 
de dez ou mais pessoas, automóveis e outros 
veículos a motor concebidos principalmente 
para o transporte de pessoas, veículos a motor 
para transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais, não especificados 
noutro local 

0,68% 0,93% 23,64% 23,16% 46,80% 

851712 - Telefones para redes móveis 
"telemóveis" ou para outras redes sem fios 

1,11% 0,36% 24,75% 23,52% 48,27% 

870840 - Caixas de engrenagens e suas peças, 
para tratores, veículos a motor para o transporte 
de dez ou mais pessoas, automóveis e outros 
veículos a motor concebidos principalmente 
para o transporte de pessoas, veículos a motor 
para o transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais, não especificados 
noutro local 

0,33% 1,07% 25,08% 24,59% 49,67% 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de 
pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com 
motor de pistão alternativo de ignição por faísca 
de cilindrada > 3.000 cm³ (exceto veículos para 
transporte de pessoas na neve e outros veículos 
especialmente concebidos do nicho 870310) 

1,35% 0,02% 26,43% 24,61% 51,04% 

852691 - Aparelhos de rádio-auxílio à 
navegação 

0,36% 0,98% 26,79% 25,59% 52,38% 

903180 - Instrumentos, aparelhos e máquinas 
de medida ou controle, não especificados em 
outros nichos do capítulo 90 (exceto ópticos) 

0,23% 0,84% 27,02% 26,43% 53,45% 

 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by 

HS6”,  consultado em abril 2020 
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Seguidamente vamos ordenar os nichos da figura nove em termos de valor 

de oportunidade, isto é, o montante de diferença entre as exportações do UK 

e Portugal, tal como é apresentado na figura dez. 

 

E a figura onze apresenta esses mesmos nichos mas agora ordenados pela 

importância da oportunidade. 

 

Esta é medida por um rácio que varia entre zero (inexistente) e um 

(importância máxima) que é a multiplicação de duas fracções: o peso relativo 

do valor da oportunidade em cada nicho no total do valor das oportunidades 

de todos os melhores nichos, multiplicado pelo peso relativo das exportações 

portuguesas nesse nicho face ao total das exportações metalúrgicas. 

 

A primeira fracção indica quão grande é a oportunidade no total das 

oportunidades e a segunda quão competitivo é o nicho em termos de 

exportações. 

 

Uma oportunidade é tanto mais importante quanto mais simultaneamente for 

grande a oportunidade e Portugal competitivo para a implementar. 
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Figura dez 

Quinze melhores nichos ordenados pelo valor 

Nicho 
Valor absoluto 

(euros) 
Impor-
tância1 

% exportações 
no total das 
exportações 
metalúrgicas 
portuguesas 

880330 – Peças de aviões ou helicópteros, não 
especificadas noutro local (exceto aquelas para 
planadores) 

8 635 402 766 0,138% 0,31% 

841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não 
especificados noutro local 

1 870 823 842 0,006% 0,06% 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 
mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310); 

1 859 187 546 0,641% 6,71% 

851762 - Máquinas para recepção, conversão e 
transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros 
dados, incl. aparelhos de comutação e roteamento (exceto 
estações base, aparelhos telefónicos, telefones para redes 
móveis ou para outras redes sem fio) 

1 485 117 724 0,028% 0,37% 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 3.000 cm³ 
(exceto veículos para transporte de pessoas na neve e 
outros veículos especialmente concebidos do nicho 
870310) 

1 258 795 471 0,001% 0,02% 

870323 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.500 cm³ 
mas <= 3.000 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310) 

1 051 136 889 0,063% 1,16% 

851712 - Telefones para redes móveis "telemóveis" ou 
para outras redes sem fios 

957 346 152 0,018% 0,36% 

870331 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de 
ignição por compressão “motor diesel ou semidiesel” de 
cilindrada <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte 
de pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310) 

697 693 498 0,030% 0,83% 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de 
ignição por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de 
cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos 
para transporte de pessoas na neve e outros veículos 
especialmente concebidos do nicho 870310) 

602 730 514 0,216% 6,96% 
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Figura dez - Continuação 

Quinze melhores nichos ordenados pelo valor 

Nicho 
Valor absoluto 

(euros) 
Impor-
tância1 

% exportações 
no total das 
exportações 
metalúrgicas 
portuguesas 

870830 - Freios e servo-freios e suas peças, para 
tratores, veículos a motor para o transporte de dez ou 
mais pessoas, automóveis e outros veículos a motor 
concebidos principalmente para o transporte de pessoas, 
veículos a motor para transporte de mercadorias e 
veículos a motor para fins especiais, não especificados 
noutro local 

434 494 533 0,021% 0,93% 

870829 - Peças e acessórios de carroçarias para tratores, 
veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor concebidos 
principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 
para fins especiais (exceto pára-choques e suas peças e 
cintos de segurança) 

191 215 550 0,012% 1,25% 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a 
motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor projetados 
principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para o transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais, não especificados noutro local 

186 451 032 0,044% 4,58% 

852691 - Aparelhos de rádio-auxílio à navegação 121 181 880 0,006% 0,98% 

870840 - Caixas de engrenagens e suas peças, para 
tratores, veículos a motor para o transporte de dez ou 
mais pessoas, automóveis e outros veículos a motor 
concebidos principalmente para o transporte de pessoas, 
veículos a motor para o transporte de mercadorias e 
veículos a motor para fins especiais, não especificados 
noutro local 

77 443 902 0,004% 1,07% 

903180 - Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida 
ou controle, não especificados em outros nichos do 
capítulo 90 (exceto ópticos) 

32 011 783 0,001% 0,84% 

Total 19 461 033 082 - 26,43% 

 

Nota: 

1 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 

=
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
×

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑢𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑢𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙ú𝑟𝑔𝑖𝑐𝑜
 

O intervalo varia entre 0 e 1. 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by 

HS6”,  consultado em abril 2020 
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Figura onze 

Quinze melhores nichos ordenados pela importância 

Nicho 
Valor absoluto 

(euros) 
Impor-
tância1 

% exportações 
no total das 
exportações 
metalúrgicas 
portuguesas 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 
mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310); 

1 859 187 546 0,641% 6,71% 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de 
ignição por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de 
cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos 
para transporte de pessoas na neve e outros veículos 
especialmente concebidos do nicho 870310) 

602 730 514 0,216% 6,96% 

880330 – Peças de aviões ou helicópteros, não 
especificadas noutro local (exceto aquelas para 
planadores) 

8 635 402 766 0,138% 0,31% 

870323 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.500 cm³ 
mas <= 3.000 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310) 

1 051 136 889 0,063% 1,16% 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a 
motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor projetados 
principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para o transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais, não especificados noutro local 

186 451 032 0,044% 4,58% 

870331 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de 
ignição por compressão “motor diesel ou semidiesel” de 
cilindrada <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte 
de pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310) 

697 693 498 0,030% 0,83% 

851762 - Máquinas para recepção, conversão e 
transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros 
dados, incl. aparelhos de comutação e roteamento (exceto 
estações base, aparelhos telefónicos, telefones para redes 
móveis ou para outras redes sem fio) 

1 485 117 724 0,028% 0,37% 

870830 - Freios e servo-freios e suas peças, para tratores, 
veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor concebidos 
principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 
para fins especiais, não especificados noutro local 

434 494 533 0,021% 0,93% 
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Figura onze - Continuação 

Quinze melhores nichos ordenados pela importância 

Nicho 
Valor absoluto 

(euros) 
Impor-
tância1 

% exportações 
no total das 
exportações 
metalúrgicas 
portuguesas 

851712 - Telefones para redes móveis "telemóveis" ou 
para outras redes sem fios 

957 346 152 0,018% 0,36% 

870829 - Peças e acessórios de carroçarias para tratores, 
veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor concebidos 
principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 
para fins especiais (exceto pára-choques e suas peças e 
cintos de segurança) 

191 215 550 0,012% 1,25% 

852691 - Aparelhos de rádio-auxílio à navegação 121 181 880 0,006% 0,98% 

841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não 
especificados noutro local 

1 870 823 842 0,006% 0,06% 

870840 - Caixas de engrenagens e suas peças, para 
tratores, veículos a motor para o transporte de dez ou 
mais pessoas, automóveis e outros veículos a motor 
concebidos principalmente para o transporte de pessoas, 
veículos a motor para o transporte de mercadorias e 
veículos a motor para fins especiais, não especificados 
noutro local 

77 443 902 0,004% 1,07% 

903180 - Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida 
ou controle, não especificados em outros nichos do 
capítulo 90 (exceto ópticos) 

32 011 783 0,001% 0,84% 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 3.000 cm³ 
(exceto veículos para transporte de pessoas na neve e 
outros veículos especialmente concebidos do nicho 
870310) 

1 258 795 471 0,001% 0,02% 

Total 19 461 033 082 - 26,43% 

 

Nota: 

1 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 

=
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
×

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑢𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑢𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙ú𝑟𝑔𝑖𝑐𝑜
 

O intervalo varia entre 0 e 1. 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by HS6”,  

consultado em abril 2020 
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O valor total do somatório das oportunidades nas figuras dez e onze é quase 

vinte mil milhões de euros e representa mais que 1/4 (26,43%) do total das 

exportações metalúrgicas portuguesas. Um valor significativo (sinalizando 

que Portugal tem know-how). Além de que a oportunidade é importante 

porque face ao total, quer o seu valor quer as exportações têm um peso 

significativo. 

 

Deste modo pode-se concluir que 1) há procura para o nicho; 2) a 

oportunidade é grande; e 3) Portugal é (tendencialmente) competitivo. 

 

Este aspecto é especialmente importante: o objectivo não é apenas encontrar 

os nichos mais valiosos, isto é, maiores diferenças de exportações do UK e 

Portugal. Porque Portugal pode não saber fazer o que o UK exporta muito. 

Isto não são oportunidades, mas distracções. 

 

O objectivo é sim, encontrar nichos onde haja 1) simultaneidade de 2) muitas 

exportações de ambos os países e 3) onde Portugal seja competitivo. 

 

Para aferir este último aspecto, um índice frequentemente utilizado para 

medir a competitividade de um país é o de Bela Balassa, que quando tem um 

valor superior a um significa que a importância relativa das exportações de 

um nicho no total das exportações portuguesas é maior que o equivalente a 

nível europeu. 

 

Isto é, um nicho é mais importante em Portugal que na Europa. Logo Portugal 

exporta “sobremaneira”, desproporcionalmente mais desse nicho. Logo é 

competitivo. 
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A figura doze apresenta por ordem decrescente a competitividade portuguesa 

nos quinze nichos. 

 

Portugal é (sobre)competitivo em sete nichos. Competitivo (o índice tem o 

valor de um) em dois nichos. E (sub)competitivo nos restantes seis. 

 

Este último factor contudo é atenuado quando/se estes nichos 

corresponderem ao core, essencial da actividade de determinadas empresas 

portuguesas dentro desses nichos. 

 

Isto é, dentro de um nicho em que Portugal é subcompetitivo, há várias 

empresas. Para umas este nicho é marginal já que frequentemente as 

empresas actuam em vários nichos. 

 

Mas para outras empresas o nicho corresponde ao essencial (core) da sua 

actividade, significando que a sobrevivência da empresa deve-se sobretudo 

a esse nicho. 

 

Pelo que apesar de Portugal (ou seja, o conjunto das empresas portuguesas) 

não ser competitivo em alguns nichos, algumas empresas dentro desse nicho 

são-no quando ele corresponde à essência, ao core da sua actividade.1 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Exceptua-se naturalmente se a empresa tiver prejuízos, isto é não criar valor. 



 

VS   
 
 

38 
 

Vasconcellos e Sá Associados, S.A. 

Figura doze 

Índice (Bela Balassa) de competitividade portuguesa nos quinze nichos 
 

Nicho 

(1) 
Exportações PT 

nicho 
Total1 

exportações PT 
para o mundo 

(2) 
Exportações EU28 

nicho 
Total1 exportações 

EU28 para o 
mundo 

Índice = 
(1)/(2) 

852691 - Aparelhos de rádio-auxílio à navegação  0,82% 0,14% 5,8 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a 
motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor projetados 
principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para o transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais, não especificados noutro local 

3,98% 1,16% 3,4 

903180 - Instrumentos, aparelhos e máquinas de 
medida ou controle, não especificados em outros nichos 
do capítulo 90 (exceto ópticos) 

0,83% 0,31% 2,7 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 
cm³ mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte 
de pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310); 

5,61% 2,14% 2,6 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
de ignição por compressão "motor diesel ou semi-diesel" 
de cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto 
veículos para transporte de pessoas na neve e outros 
veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

5,93% 2,57% 2,3 

870830 - Freios e servo-freios e suas peças, para 
tratores, veículos a motor para o transporte de dez ou 
mais pessoas, automóveis e outros veículos a motor 
concebidos principalmente para o transporte de pessoas, 
veículos a motor para transporte de mercadorias e 
veículos a motor para fins especiais, não especificados 
noutro local 

0,78% 0,48% 1,6 

870331 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
de ignição por compressão “motor diesel ou semidiesel” 
de cilindrada <= 1.500 cm³ (exceto veículos para 
transporte de pessoas na neve e outros veículos 
especialmente concebidos do nicho 870310) 

0,69% 0,56% 1,2 

870829 - Peças e acessórios de carroçarias para 
tratores, veículos a motor para o transporte de dez ou 
mais pessoas, automóveis e outros veículos a motor 
concebidos principalmente para o transporte de pessoas, 
veículos a motor para transporte de mercadorias e 
veículos a motor para fins especiais (exceto pára-
choques e suas peças e cintos de segurança) 

1,05% 1,02% 1,0 

  



 

VS   
 
 

39 
 

Vasconcellos e Sá Associados, S.A. 

Figura doze - continuação 

Índice (Bela Balassa) de competitividade portuguesa nos quinze nichos 
 

Nicho 

(1) 
Exportações PT 

nicho 
Total1 

exportações PT 
para o mundo 

(2) 
Exportações EU28 

nicho 
Total1 exportações 

EU28 para o 
mundo 

Índice = 
(1)/(2) 

870840 - Caixas de engrenagens e suas peças, para 
tratores, veículos a motor para o transporte de dez ou 
mais pessoas, automóveis e outros veículos a motor 
concebidos principalmente para o transporte de pessoas, 
veículos a motor para o transporte de mercadorias e 
veículos a motor para fins especiais, não especificados 
noutro local 

0,91% 0,88% 1,0 

880330 – Peças de aviões ou helicópteros, não 
especificadas noutro local (exceto aquelas para 
planadores) 

0,80% 1,22% 0,7 

870323 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.500 
cm³ mas <= 3.000 cm³ (exceto veículos para transporte 
de pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310) 

1,28% 3,59% 0,4 

851762 - Máquinas para recepção, conversão e 
transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros 
dados, incl. aparelhos de comutação e roteamento 
(exceto estações base, aparelhos telefónicos, telefones 
para redes móveis ou para outras redes sem fio) 

0,40% 1,32% 0,3 

851712 - Telefones para redes móveis "telemóveis" ou 
para outras redes sem fios 

0,32% 1,39% 0,2 

841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não 
especificados noutro local 

0,05% 1,00% 0,1 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 3.000 
cm³ (exceto veículos para transporte de pessoas na neve 
e outros veículos especialmente concebidos do nicho 
870310) 

0,03% 0,85%  0,0 

 

Notas: 

1) Total exportações do setor metalúrgico.  

2) Competitividade = índice Bela Balassa = 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑡 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙1 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝐸𝑈 28 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙1  𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝐸𝑈28 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜

=
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑡

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝐸𝑈 28
  

 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by HS6”,  

consultado em junho 2020  
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2.3. Seleccionando os países 

 

O passo seguinte é responder à pergunta: em que países (passo três da figura 

quatro)? 

 

Ao fim e ao cabo até ao momento identificámos os melhores (quinze) nichos, 

mas existem vinte e seis países na EU (retirando Portugal e o UK, 

naturalmente). Onde ir? Há que focar. First things first, second things never 

(Peter Drucker). 

 

Certamente uns países serão melhores para determinados nichos e outros 

para outros. 

 

Há pois que – para todos os quinze nichos – fazer uma ordenação dos 26 

países europeus, como exemplificam as figuras treze, catorze e quinze, para 

respectivamente os nichos 880330 (peças de aviões ou helicópteros, etc.), 

841191 (peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, etc.) e 870322 (automóveis e 

outros veículos a motor com motor de pistão alternativo de ignição por faísca 

de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 cm³, etc.). 

 

Novamente não se apresenta aqui a ordenação dos 26 países europeus para 

os quinze nichos para não onerar desnecessariamente a leitura. 
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Figura treze 

Ordenação dos países europeus para o nicho: 

880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas noutro 

local (exceto aquelas para planadores) 
 

País de origem 

 

 

País de destino 

Exportações 

UK 

(euros) 

Exportações  

PT 

(euros) 

Valor da 

Oportunidade 

Importância da 

Oportunidade 

França 4 109 243 981 45 435 775 4 063 808 206 0,065% 

Alemanha 3 869 188 308 3 285 500 3 865 902 808 0,062% 

Itália 251 966 217 2 460 922 251 966 217 0,004% 

Espanha 176 663 503 11 754 807 164 908 696 0,003% 

Holanda 97 787 339 815 900 96 971 439 0,002% 

Polónia 36 345 709 117 884 36 227 825 0,001% 

Irlanda 24 689 934 2 291 24 689 934 0,000% 

Malta 24 288 292 304 24 287 988 0,000% 

Suécia 20 095 062 - 20 095 062 0,000% 

Dinamarca 14 319 565 - 14 319 565 0,000% 

Bélgica 12 818 364 60 894 12 757 470 0,000% 

Rep. Checa 11 721 401 - 11 721 401 0,000% 

Austria 8 104 864 162 8 104 702 0,000% 

Bulgária 7 390 472 - 7 390 472 0,000% 

Roménia 6 090 042 16 009 6 074 033 0,000% 

Lituânia 4 204 307 - 4 204 307 0,000% 

Grécia 3 854 845 1 500 3 854 845 0,000% 

Hungria 2 927 094 - 2 927 094 0,000% 

Finlândia 2 435 873 - 2 435 873 0,000% 

Eslovénia 2 169 175 - 2 169 175 0,000% 

Estónia 1 936 599 1 058 1 935 541 0,000% 

Letónia 1 523 420 - 1 523 420 0,000% 

Luxemburgo 1 331 632 - 1 331 632 0,000% 

Eslováquia 915 292 - 915 292 0,000% 

Chipre 891 749 - 891 749 0,000% 

Croácia 306 794 - 306 794 0,000% 
 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by HS6”,  consultado em 

abril 2020 
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Figura catorze 

Ordenação dos países europeus para o nicho: 

841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não especificados 

noutro local 

País de origem 

 

 

País de destino 

Exportações 

UK 

(euros) 

Exportações  

PT 

(euros) 

Valor da 

Oportunidade 

Importância da 

Oportunidade 

Alemanha 1 316 715 541 4 799 1 316 710 742 0,004% 

Espanha 212 648 221 42 669 212 605 552 0,001% 

Holanda 185 013 454 0 185 013 454 0,001% 

França 75 133 597 14 155 467 60 978 130 0,000% 

Itália 53 102 117 0 53 102 117 0,000% 

Hungria 9 013 919 0 9 013 919 0,000% 

Polónia 7 017 799 0 7 017 799 0,000% 

Dinamarca 4 797 565 0 4 797 565 0,000% 

Finlândia 4 047 643 0 4 047 643 0,000% 

Irlanda 4 031 521 0 4 031 521 0,000% 

Roménia 3 116 975 0 3 116 975 0,000% 

Suécia 2 620 783 0 2 620 783 0,000% 

Áustria 1 066 461 0 1 066 461 0,000% 

Luxemburgo 697 792 0 697 792 0,000% 

Rep. Checa  682 283 0 682 283 0,000% 

Bélgica 630 263 0 630 263 0,000% 

Malta 587 523 0 587 523 0,000% 

Lituânia 323 782 0 323 782 0,000% 

Grécia 263 954 0 263 954 0,000% 

Estónia 168 477 0 168 477 0,000% 

Bulgária 116 785 0 116 785 0,000% 

Chipre 47 353 0 47 353 0,000% 

Letónia 33 297 0 33 297 0,000% 

Eslováquia 19 395 0 19 395 0,000% 

Eslovénia 1 470 0 1 470 0,000% 

Croácia 1 363 0 1 363 0,000% 
 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by HS6”,  consultado em 

abril 2020 
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Figura quinze 

Ordenação dos países europeus para o nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente concebidos 

para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com motor 

de pistão alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 

1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de pessoas na neve e outros 

veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 
 

 

País de origem 

 

 

País de destino1 

Exportações 

UK 

(euros) 

Exportações 

PT 

(euros) 

Valor da 

Oportunidade 

Importância da 

Oportunidade 

Holanda 636 498 794 44 829 210 591 669 584 0,204% 

Bélgica  466 915 035 56 076 062 410 838 973 0,142% 

Espanha 453 782 821 123 002 469 330 780 352 0,114% 

Polónia 198 332 128 62 172 775 136 159 353 0,047% 

França 276 376 419 151 396 749 124 979 670 0,043% 

Itália 222 973 468 105 166 966 117 806 502 0,041% 

Suécia 125 487 577 9 666 490 115 821 087 0,040% 

Alemanha  620 094 480 546 857 779 73 236 701 0,025% 

Dinamarca 102 348 133 35 852 541 66 495 592 0,023% 

Finlândia 71 347 648 19 066 987 52 280 661 0,018% 

Irlanda 32 674 445 8 219 527 24 454 918 0,008% 

Hungria 43 017 110 26 404 554 16 612 556 0,006% 

Malta 12 114 132 315 752 11 798 380 0,004% 

Grécia 15 667 012 12 925 697 2 741 315 0,001% 

Lituânia 2 720 593 - 2 720 593 0,001% 

Bulgária 2 543 957 - 2 543 957 0,001% 

Estónia 3 104 378 580 224 2 524 154 0,001% 

Croácia 3 115 894 2 578 323 537 571 0,000% 

 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by HS6”, consultado em 

abril 2020 

Nota: 
1 Na tabela não se apresentam os dados para a Roménia, Áustria, Luxemburgo, Républica Checa, Chipre, 
Letónia, Eslováquia e Eslovénia porque o valor da oportunidade para estes países é negativo, isto é, as 
exportações do UK são inferiores às exportações de Portugal para estes países. 
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Com base em quinze tabelas, individuais, para cada um dos quinze nichos é 

possível ordenar as melhores oportunidades por nicho e por país, tal 

como é representado na figura dezasseis. 

 

Ela indica 1) os nichos, 2) em que país, quanto representam em 3) valor e 4) 

percentagem das exportações do UK, 5) o valor e 6) percentagem das 

exportações portuguesas, 7) o somatório de ambas as percentagens das 

exportações e a 8) ordenação das oportunidades em termos de valor, 9) além 

da indicação da importância de cada uma. 

 

As vinte melhores oportunidades (nichos x país) representam cerca de 14 mil 

milhões de euros de valor, praticamente 2/3 das exportações metalúrgicas 

portuguesas. 
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Figura dezasseis 

Vinte melhores oportunidades por nicho e por país, ordenadas por 

valor de oportunidade 

Nicho 
País de 
destino 

Exportações do país de origem em termos absolutos e em % do 
total do setor metalúrgico 

Oportunidade 

UK euros % UK PT euros % PT % UK+PT Valor 
Impor-
tância1 

880330 França 4 109 243 981 4,39% 45 435 775 0,21% 4,60% 4 063 808 206 0,065% 

880330 Alemanha 3 869 188 308 4,13% 3 285 500 0,01% 4,15% 3 865 902 808 0,062% 

841191 Alemanha 1 316 715 541 1,41% 4 799 0,00% 1,41% 1 316 710 742 0,004% 

870324 Alemanha 604 992 216 0,65% 2 263 642 0,01% 0,66% 602 728 574 0,001% 

870322 Holanda 636 498 794 0,68% 44 829 210 0,20% 0,88% 591 669 584 0,204% 

870322 Bélgica 466 915 035 0,50% 56 076 062 0,25% 0,75% 410 838 973 0,142% 

851712 Irlanda 403 861 306 0,43% 14 072 0,00% 0,43% 403 847 234 0,007% 

870322 Espanha 453 782 821 0,48% 123 002 469 0,56% 1,04% 330 780 352 0,114% 

870830 Alemanha 280 300 026 0,30% 27 670 355 0,13% 0,42% 252 629 671 0,012% 

880330 Itália 251 966 217 0,27% 2 460 922 0,01% 0,28% 251 966 217 0,004% 

870323 Alemanha 395 132 898 0,42% 150 073 453 0,68% 1,10% 245 059 445 0,015% 

870331 Itália 244 299 752 0,26% 12 966 086 0,06% 0,32% 231 333 666 0,010% 

841191 Espanha 212 648 221 0,23% 42 669 0,00% 0,23% 212 605 552 0,001% 

870332 Itália 479 030 011 0,51% 276 819 572 1,25% 1,76% 202 210 439 0,072% 

870332 Bélgica 221 519 358 0,24% 19 667 238 0,09% 0,33% 201 852 120 0,072% 

870332 Irlanda 195 615 217 0,21% 10 256 274 0,05% 0,26% 185 358 943 0,066% 

841191 Holanda 185 013 454 0,20% 0 0,00% 0,20% 185 013 454 0,001% 

870323 Bélgica 177 386 707 0,19% 8 858 408 0,04% 0,23% 168 528 299 0,010% 

880330 Espanha 176 663 503 0,19% 11 754 807 0,05% 0,24% 164 908 696 0,003% 

870331 Bélgica 161 634 401 0,17% 3 812 619 0,02% 0,19% 157 821 782 0,007% 

Total 14 842 407 767 15,9% 799 293 932 3,62% 19,48% 
14 045 574 

757 
0,87% 

 

Nota: 

1 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 

=
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
×

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑢𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑢𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙ú𝑟𝑔𝑖𝑐𝑜
 

O intervalo varia entre 0 e 1. 

 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by 

HS6”,  consultado em abril 2020  
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Focando nas dez maiores oportunidades (a bold na figura dezasseis) elas 

totalizam doze mil milhões de euros, mais de metade (54,7%) das 

exportações metalúrgicas portuguesas para a EU, quase metade do valor para 

o mundo (44,9%), quase 1/3 (32,6%) do total de facturação de todo o sector 

metalúrgico e praticamente 1,5 vezes (142%) do total do valor acrescentado 

bruto do sector (vide figura dezassete). 

 

Figura dezassete 

Valores das dez maiores oportunidades 

Valor Absoluto 
(euros) 

Valor Relativo em % de 

Total 
exportações 

do setor 
metalúrgico 
para UE28  

(22,10) 

Total 
exportações do 

setor 
metalúrgico para 

o mundo 
(26,92) 

Total 
faturação 

das 
empresas 

metalúrgicas  
(37,13) 

Total Valor 
Acrescentado 

Bruto do 
setor 
(8,51) 

12 090 882 361 54,7% 44,9% 32,6% 142,0% 

 
Fonte: Eurostat, Maio 2020 
Nota: ( ) = valor total absoluto em mil milhões de euros 

 

 

Trata-se de uma conclusão interessante dado que o total das oportunidades 

potenciais é dado por 26 países multiplicado por 1939 nichos das dez 

indústrias metalúrgicas analisadas1 o que perfaz um total de 50.414. Dez 

oportunidades representam apenas 0,02% do total. Mas apesar disso essas 

dez oportunidades valem mais de metade e quase metade das exportações 

do sector para a EU e o mundo, respectivamente. 

 

A figura dezoito reorganiza a figura dezasseis, descrevendo em detalhe cada 

nicho. A lista é encabeçada pela França, a Alemanha consta quatro vezes, e os 

restantes países, Itália, Holanda, Bélgica, Espanha e Irlanda uma vez cada, em 

nichos distintos. 

                                                             
1 Excluiu-se a indústria CAE 33 pelas razões indicadas na página doze. 
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Figura dezoito 

Detalhe das dez melhores oportunidades 

Código Descrição 
Exportações para EU26 de 

País2 
Exportações para o País de Impor-

tância1 UK PT Diferença UK PT Diferença 

880330 
Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 
8 704 476 

263 
69 073 

497 
8 635 402 

766 

França 1 4 109 243 981 45 435 775 4 063 808 206 0,065% 
Alemanha 2 3 869 188 308 3 285 500 3 865 902 808 0,062% 

Itália 10 251 966 217 2 460 922 251 966 217 0,004% 

841191 
841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não 

especificados noutro local 
1 885 026 

777 
14 202 

935 
1 870 823 

842 
Alemanha 3 1 316 715 541 4 799 1 316 710 742 0,004% 

870324 

Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 3.000 

cm³ (exceto veículos para transporte de pessoas na 
neve e outros veículos especialmente concebidos do 

nicho 870310) 

1 263 768 
539 

4 973 
068 

1 258 795 
471 

Alemanha 4 604 992 216 2 263 642 602 728 574 0,001% 

870322 

Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 

cm³ mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para 
transporte de pessoas na neve e outros veículos 

especialmente concebidos do nicho 870310); 

3 342 243 
765 

1 483 
056 219 

1 859 187 
546 

Holanda 5 636 498 794 44 829 210 591 669 584 0,204% 

Bélgica 6 466 915 035 56 076 062 410 838 973 0,142% 

Espanha 8 453 782 821 123 002 469 330 780 352 0,114% 

851712 
851712 - Telefones para redes móveis "telemóveis" 

ou para outras redes sem fios 
1 036 557 

864 
79 211 

712 
957 346 

152 
Irlanda 7 403 861 306 14 072 403 847 234 0,007% 

870830 

Freios e servo-freios e suas peças, para tratores, 
veículos a motor para o transporte de dez ou mais 

pessoas, automóveis e outros veículos a motor 
concebidos principalmente para o transporte de 

pessoas, veículos a motor para transporte de 
mercadorias e veículos a motor para fins especiais, 

não especificados noutro local 

640 000 
766 

205 506 
233 

434 494 
533 

Alemanha 9 280 300 026 27 670 355 252 629 671 0,012% 

Total - 
16 872 

073 974 
1 856 

023 664 
15 016 

050 310 
- 

12 393 464 
245 

305 042 
806 

12 090 882 
361 

0,615% 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by HS6”,  consultado em abril 2020 

Nota 1: 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑈𝐾−𝑃𝑇)

𝑆𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
× %

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑢𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜

𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑢𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙ú𝑟𝑔𝑖𝑐𝑜 (10 𝐶𝐴𝐸𝑆 𝑑𝑒 2 𝑑í𝑔𝑖𝑡𝑜𝑠)
 

Nota 2: Os números à frente dos nomes dos países correspondem à ordem por valor de oportunidade como consta na figura dezasseis. 
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Até agora identificámos os melhores quinze nichos (entre ± dois mil do sector 

metalúrgico) e os melhores países para cada nicho (entre 26 países da EU, não 

contando com Portugal e UK naturalmente).  

 

Resta uma questão: “onde bater à porta”? 

 

 

2.4. Os principais importadores 

 

O objectivo é obter uma lista dos principais importadores para cada país e 

para cada nicho. 

 

Eles são na França para o nicho 880330 (Peças de aviões ou helicópteros, 

etc.): 

• Aero Stock 

• Pattonair SAS 

• Aerodima 

• Motex 

• Tramec  

• Avinco  

• Permaswage 

• Etablissements lambin et ravau 

• Guichon Valves 

 

Na Alemanha para o nicho 841191 (Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, 

etc.): 

• Anton w.c. denker gmbh 

• HAMASIA Hamburg GmbH  

• Kanematsu GmbH 

• Marubeni Europe PLC Düsseldorf Branch 

• Targa GmbH 
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• Senju Metal Europe GmbH 

• MORITANI GmbH 

• CSC Group GmbH 

• Ford-Werke GmbH 

 

Ainda na Alemanha para o nicho 870324 (Automóveis e outros veículos a 

motor, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 

3.000 cm³, etc.): 

• Monz GmbH & Co. KG 

• Ford-Werke GmbH 

• Toyota Deutschland GmbH 

• MACHINEX 

• RHOMBUS Rollen Holding-GmbH 

• Mertel Italo Cars Nürnberg GmbH 

• ŠKODA AUTO Deutschland GmbH  

• ZUPIN Moto-Sport GmbH 

• LADA Automobile GmbH 

• Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH 

 

E também na Alemanha para o nicho 870830 (Freios e servo-freios e suas 

peças, etc.): 

• Monz GmbH & Co. KG 

• Ford-Werke GmbH 

• Horst Kümmel Handels-GmbH 

• LADA Automobile GmbH 

• Fami Deutschland GmbH 

• Günter Scheuerle 

• Mefro Metallwarenfabrik Fischbacher GmbH 

• Posco Daewoo Deutschland GmbH 

• W. Körner GmbH Gabelstapler Lager-und Transportsysteme 

 

E assim sucessivamente. A figura dezanove apresenta a lista completa dos 

principais importadores para as dez oportunidades.  
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Figura dezanove 

Principais importadores por nicho e por país1 

Nicho 
 
País 

880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 
noutro local (exceto aquelas para planadores) 

França 

 Aero Stock 
 Pattonair SAS 
 Aerodima 
 Motex 
 Tramec  
 Avinco  
 Permaswage 
 Etablissements lambin et ravau 
 Guichon Valves  

Alemanha 

 Posco Daewoo Deutschland GmbH 
 CSC Group GmbH 
 HAMASIA Hamburg GmbH 
 Ford-Werke GmbH 

Itália 

 Sicamb 
 Molex Italy  
 Aero Sekur 
 G.F.N. 
 Virgis Filter 

Valor oportunidade (euros) 8 181 677 231 

 

 

Nicho 
 
País 

841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não 
especificados noutro local 

Alemanha 

 Anton w.c. denker gmbh 
 HAMASIA Hamburg GmbH  
 Kanematsu GmbH 
 Marubeni Europe PLC Düsseldorf Branch 
 Targa GmbH 
 Senju Metal Europe GmbH 
 MORITANI GmbH 
 CSC Group GmbH 
 Ford-Werke GmbH 

Valor oportunidade (euros) 1 316 710 742 

 

 
Fonte: Trade Map, International Trade Centre. Acedido em Maio de 2020. 
Nota 1: A base de dados indica os principais importadores por nicho e país, mas não 1) o valor nem 2) a origem 
(UK ou outro). 

  

30 

31 
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Figura dezanove - continuação 
Principais importadores por nicho e por país 

 

Nicho 
 
País 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros de 

corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca de 
cilindrada > 3.000 cm³ (exceto veículos para transporte de pessoas na 

neve e outros veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

Alemanha 

 Monz GmbH & Co. KG 
 Ford-Werke GmbH 
 Toyota Deutschland GmbH 
 MACHINEX 
 RHOMBUS Rollen Holding-GmbH 
 Mertel Italo Cars Nürnberg GmbH 
 ŠKODA AUTO Deutschland GmbH  
 ZUPIN Moto-Sport GmbH 
 LADA Automobile GmbH 
 Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH 

Valor oportunidade 
(euros) 

602 728 574 

 

Nicho 
 
País 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros de 

corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca de 
cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para 
transporte de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Holanda 

 Geesink B.V. – Geesinknorba 
 Ravo B.V.  
 Roelofsen Carrosseriebouw Raalte B.V. 
 Terberg Benschop B.V. 
 Scania Production Zwolle B.V.  
 VDL Bus Heerenveen B.V. 
 Bas Trucks BV 
 Cornelis Bedrijfsauto's B.V. 

Bélgica 

 DAF Trucks België-Belgique NV 
 Gregoor Trucks NV 
 Smeets en Zonen NV 
 Genie-Route SPRL 
 Moeyersons NV 
 Rad NV 
 Mercedes-Benz Belgium Luxembourg AS 
 Van Hool NV 

Espanha 

 Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles 
 Industrial Carrocera Arbuciense 
 Sofos Energía 
 Fca Motor Village Spain 
 Seat 
 Centro Especial De Empleo Apta 
 C De Salamanca Comisiones Y Representaciones 
 Unicarriers Manufacturing Spain 
 Linde Material Handling Ibérica 
 Bmw Ibérica 
 Nacional Motor, S.A.U. 

Valor oportunidade 
(euros) 

1 333 288 909 

30 
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Figura dezanove - continuação 

Principais importadores por nicho e por país 

 

Nicho 
 
País 

851712 - Telefones para redes móveis "telemóveis" ou para outras redes 
sem fios 

Irlanda 

 A1 security technologies limited 
 Designlight ireland limited 
 A. P. Cellular sales limited 
 Gercon engineering and developments limited 
 M. & m. Qualtech limited 
 Virtual access (ireland) limited 
 Bandwidth telecommunications limited 

Valor oportunidade 
(euros) 

403 847 234 

 

 

Nicho 
 
País 

870830 - Freios e servo-freios e suas peças, para tratores, veículos a 
motor para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e outros 

veículos a motor concebidos principalmente para o transporte de 
pessoas, veículos a motor para transporte de mercadorias e veículos a 

motor para fins especiais, não especificados noutro local 

Alemanha 

 Monz GmbH & Co. KG 
 Ford-Werke GmbH 
 Horst Kümmel Handels-GmbH 
 LADA Automobile GmbH 
 Fami Deutschland GmbH 
 Günter Scheuerle 
 Mefro Metallwarenfabrik Fischbacher GmbH 
 Posco Daewoo Deutschland GmbH 
 W. Körner GmbH Gabelstapler Lager-und Transportsysteme  

Valor oportunidade 
(euros) 

252 629 671 

 

 
Fonte: Trade Map, International Trade Centre. Acedido em Maio de 2020. 
Nota 1: A base de dados indica os principais importadores por nicho e país, mas não 1) o valor nem 2) a origem 
(UK ou outro). 
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E com isto está completado o quadrado da figura inicial na página seis 

(produto + necessidade + área geográfica + clientes) para a primeira 

oportunidade (substituição de exportações do UK), respondendo à questão: 

1º - Quais os produtos (nichos a seis dígitos de código); 

2º - que o UK exporta muito; 

3º - e para que países da EU-26; 

4º - que correspondem a nichos que Portugal também exporta muito 

para o mundo; 

5º - mas coincidentemente pouco para esses países da EU-26? 

 

O anexo no final deste documento apresenta uma página por importador 

contendo informação e os contactos. 

 

Resta às empresas portuguesas (em função dos nichos em que estão 

presentes) passar à acção contactando os importadores que interessem. 

 

Por exemplo a oportunidade do nicho 851712 (Telefones para redes móveis, 

etc.) poderá interessar às empresas portuguesas desse nicho em Portugal. 

Entre elas: 

• Hargertec – Telecomunicações e Electrónica, S.A. 

• Omnitécnica – Sociedade Comercial e Industrial de Electrotécnica, 

S.A. 

• Aveicellular – Comunicações e Acessórios, Lda. 

 

E relativamente ao nicho 870830 (freios e servo-freios e suas peças, etc.) às 

empresas: 

• Cardoso & Maia, S.A. 

• Sociedade de Rolamentos SDR, S.A. 
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• Promecel – Indústria de Componentes Mecânicos e Eléctricos, 

Lda. 

• Vauner Trading, S.A. 

 

 

Quanto à presente análise, há que passar ao capítulo seguinte analisando a 

segunda oportunidade: substituição de exportações portuguesas para o UK 

e assim substituindo um risco por uma oportunidade. 
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“Nunca desperdiçar as oportunidades 

criadas por uma boa crise” 
 

 

 

 

 

 

 

Maquiavel 

 

 

III. 

O SEGUNDO TIPO 

DE 

OPORTUNIDADES 
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O segundo tipo de oportunidades que o Brexit cria é, não de substituição de 

exportações do UK para a EU como o primeiro tipo de oportunidades, mas 

sim, de substituição de exportações de Portugal para o UK. 

 

Trata-se agora de substituir um risco por uma oportunidade, respondendo 

à seguinte questão: 

1º - Que países da EU-26; 

2º - importam muito do mundo; 

3º - sem contar com o UK1; 

4º - dos mesmos produtos (nichos) que Portugal exporta muito para o UK; 

5º - mas que (coincidentemente) importam pouco de Portugal? 

 

Novamente o output é: 

A – Uma lista quantificada das maiores oportunidades, país a país entre 

os 26 da EU; 

B – A nível de nicho, isto é, a seis dígitos de código; e 

C – O nome das principais empresas importadoras nos países (e nichos) 

alvo. 

 

E o valor de cada oportunidade em cada nicho e em cada país é o valor das 

importações de determinado país provindas do mundo (mas não do UK) 

menos as importações desse mesmo país nesse mesmo nicho provindas de 

Portugal. 

 

E obviamente que o nosso universo de análise continua a ser as onze 

indústrias da figura três no capítulo um, menos a CAE 33, que é um serviço (e 

consequentemente eventualmente menos afectado pelo Brexit), pouco 

relevante (7,8% do VAB), e para a qual teria que ser consultada uma outra 

                                                             
1 Para maximizar a distinção com a primeira oportunidade. 
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base de dados aumentando a complexidade da análise em termos de 

equivalência de nomenclatura sem justificação previsível de valor 

acrescentado. 

 

A figura vinte apresenta o plano em tudo semelhante ao plano da figura 

quatro para a primeira oportunidade com a única diferença que agora temos 

um indicador adicional (3.4 na figura), designado por premência e que mais 

à frente será analisado. 

 

Como se pode concluir, os passos da metodologia agora são semelhantes aos 

da primeira oportunidade, mas não iguais. 

 

 

 

Figura vinte 

Plano para o segundo tipo de oportunidades 

 

1 2 3 4 

Vinte 

segmentos 

mais 

importantes 

exportações 

portuguesas 

e 

do UK para 

EU28 

Melhores 

nichos 

dentro dos 

vinte 

segmentos 

mais 

importantes 

da primeira 

coluna 

Selecciona-se os melhores países para cada 

nicho 

Principais 

importa-

dores 
3.1. 

Valor 

3.2. 
Impor- 
tância1 

3.3. 
Competi-
tividade 

3.4. 
Premência2 

 

 

 

                                                             
1 A importância da oportunidade é um indicador simultâneo do valor relativo da oportunidade e da 
competitividade portuguesa. 
2 A premência é um indicador simultâneo do valor relativo da oportunidade e da necessidade de 
substituir exportações. 
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3.1. Selecção dos segmentos 

 

Iniciamos listando o valor absoluto e relativo das exportações portuguesas 

para o UK (figura vinte e um). 

 
 

Figura vinte e um 

Exportações de Portugal para UK, 20191 : indústrias 

 

CAE/NACE3 
Exportações 

portuguesas para UK 
(euros) 

% do total das 
exportações 

portuguesas para UK 
29 – Veículos automóveis, reboques, 
semi-reboques e componentes 

743 097 397 38,4% 

26 – Computadores, produtos 
electrónicos e ópticos 

338 621 956 17,5% 

28 – Máquinas e equipamentos, n.e. 189 025 879 9,8% 

24 – Metais básicos 155 907 468 8,1% 

25 – Fabricação produtos metálicos, 
excepto máquinas e equipamentos 

152 369 595 7,9% 

27 – Equipamento eléctrico 133 466 423 6,9% 

31 – Mobiliário 98 904 709 5,1% 

30 – Outro equipamento de transporte 80 628 528 4,2% 

32 – Outras indústrias transformadoras 42 137 470 2,2% 

38 – Recolha, tratamento e eliminação 
de resíduos; valorização de metais 

1 378 717 0,1% 

33 – Reparação, manutenção e 
instalação de máquinas e 
equipamentos2 

- - 

Total 1 935 538 142 100% 
 

Notas:  
1 Dados referentes ao período entre Janeiro e Dezembro de 2019 
2 Dados não disponíveis para a CAE 33 
3 A CAE (Classificação das Actividades Económicas Portuguesa por Ramos de Actividade) está 

harmozinada com a NACE (Nomenclatura Geral das Actividades Económicas das Comunidades 

Europeias). 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by CPA 2.1”, 

consultado em abril 2020 
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A CAE de dois dígitos (indústria) mais importante é a 29 (veículos 

automóveis, reboques, semi-reboques e componentes), representando quase 

40% (38,4%) das exportações portuguesas para o UK. 

 

As segunda e terceira CAEs mais importantes são a 26 (computadores, 

produtos electrónicos e ópticos) e a 28 (máquinas e equipamentos) somando 

as três no conjunto 2/3 das exportações portuguesas. 

 

O passo subsequente é selecionar os vinte melhores segmentos (4 dígitos) 

em termos das exportações. Trata-se de um passo intermédio para 

seguidamente se trabalhar a nível de nichos (6 dígitos). E não se trabalha 

imediatamente, desde já, a nível de nichos porque estes são cerca de dois mil 

no sector metalúrgico fazendo a análise impraticável. 

 

Como referido no capítulo anterior, este passo intermédio traduz uma 

metodologia de aproximações sucessivas a qual não garante que se 

encontrem todos os melhores nichos. Porque pode haver excelentes nichos 

dentro de péssimos segmentos (em termos de exportações). 

 

É possível? É. É provável? Não. E de qualquer modo é uma simplificação 

prescindível, por razões de exequibilidade. Um risco (não de certeza um 

sacrifício) para se criar valor. 

 

A figura vinte e dois apresenta os vinte melhores segmentos em termos de 

exportações para o UK, liderados pelo segmento 2910 (veículos automóveis) 

com ± 1/4 das exportações e seguido pelos segmentos 2932 (Outros 

componentes e acessórios para veículos automóveis) e 2651 (Equipamentos 

de medida, teste e navegação), representando só estes três segmentos 

quase metade das exportações para o UK. 
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Os restantes dezassete segmentos representam sensivelmente uma 

percentagem semelhante, totalizando os vinte segmentos escolhidos 87,3% 

das exportações. 
 

Figura vinte e dois 
 

Vinte melhores segmentos (CAE/NACE3 a 4 dígitos) em termos de 

exportações portuguesas para o UK– 20191 

Segmento (CAE/NACE3 a 4 dígitos) 
Exportações 
portuguesas 

para UK (euros) 

% do total das 
exportações 

portuguesas para 
UK 

2910 – Veículos automóveis 468 524 640 24,2% 

2932 – Outros componentes e acessórios para 
veículos automóveis 

228 971 436 11,8% 

2651 – Equipamentos de medida, teste e navegação 209 495 961 10,8% 

2410 – Ferro básico, aço e ligas de ferro 119 056 689 6,2% 

2640 – Bens de consumo electrónico 103 940 187 5,4% 

2825 – Equipamento não doméstico para 
refrigeração e ventilação 

93 958 534 4,9% 

3100 – Assentos e suas partes; peças de mobiliário 65 605 191 3,4% 

3030 – Aeronaves, veículos espaciais e máquinas 
relacionadas 

58 505 802 3,0% 

2931 – Equipamento eléctrico e electrónico para 
veículos automóveis 

44 655 493 2,3% 

2790 – Outro equipamento eléctrico 42 524 432 2,2% 

2593 - Produtos de arame, corrente e molas 39 425 173 2,0% 

2811 – Motores e turbinas, excepto motores para 
aeronaves, automóveis e motociclos 

37 314 539 1,9% 

2732 – Outros fios e cabos eléctricos e electrónicos 29 636 580 1,5% 

3250 - Instrumentos e material médico e dentário 28 920 311 1,5% 

3109 – Outro mobiliário 25 615 626 1,3% 

2711 – Motores, geradores e transformadores 
eléctricos 

21 695 807 1,1% 

2573 - Ferramentas 20 644 206 1,1% 

2813 – Outras bombas e compressores 17 972 853 0,9% 

2521 – Caldeiras e radiadores para aquecimento 
central 

17 072 939 0,9% 

2599 – Outros produtos metálicos fabricados, n.e.c. 17 023 265 0,9% 

Total (dos 20 melhores segmentos) 1 690 559 664 87,3% 

Notas:  
1 Dados referentes ao período entre Janeiro e Dezembro de 2019 
2 Dados não disponíveis para a CAE 33 
3 A CAE (Classificação das Actividades Económicas Portuguesa por Ramos de Actividade) está 
harmozinada com a NACE (Nomenclatura Geral das Actividades Económicas das Comunidades 
Europeias). 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by CPA 2.1”, consultado 
em abril 2020 
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Apesar da figura vinte e dois em cima listar os vinte melhores segmentos, mas 

uma vez que os dez primeiros representam 74,2% das exportações e os dez 

últimos segmentos apenas 13,1%, doravante trabalha-se apenas com os dez 

melhores segmentos já que aquilo que se ganha em termos de pragmatismo 

da análise mais do que compensa o que se perde em termos de informação. 

 

 

 

3.2. Selecção dos nichos 

 

Iniciamos agora o passo dois da figura vinte, nomeadamente selecionar os 

melhores nichos dentro dos dez melhores segmentos. 

 

Para tal cada segmento foi detalhado em todos os seus nichos. 

 

A figura vinte e três exemplifica a decomposição em nichos do segmento 2932 

(outros componentes e acessórios para veículos automóveis), o qual tem 

catorze nichos representando quase 12% das exportações portuguesas. 
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Figura vinte e três 
 

Decomposição do segmento 2932 (outros componentes e acessórios 

para veículos automóveis) em nichos 
 

Nichos a 6 dígitos 

Exportações 
portuguesas 

para UK 
(euros) 

% 
exportações 
do total das 
exportações 
portuguesas 

para UK 
870892 - Silenciadores e tubos de escape, e suas peças, para 
tratores, veículos a motor para o transporte de dez ou mais 
pessoas, automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
veículos a motor para o transporte de mercadorias e veículos 
a motor para fins especiais, não especificados noutro local 

145 664 190 7,53% 

870899 – Peças e acessórios, para tratores, veículos a motor 
para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e 
outros veículos a motor projetados principalmente para o 
transporte de pessoas, veículos a motor para o transporte de 
mercadorias e veículos a motor para fins especiais, não 
especificados noutro local 

27 249 653 1,41% 

870829 – Peças e acessórios de carroçarias para tratores, 
veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor concebidos 
principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 
para fins especiais (exceto pára-choques e suas peças e 
cintos de segurança) 

21 078 101 1,09% 

870894 – Volantes, colunas de direção e caixas de direção, e 
suas peças, para tratores, veículos a motor para o transporte 
de dez ou mais pessoas, automóveis e outros veículos a 
motor concebidos principalmente para o transporte de 
pessoas, veículos a motor para o transporte de mercadorias 
e veículos a motor para fins especiais, não especificados 
noutro local 

15 137 624 0,78% 

870895 – Airbags de segurança com sistema de insuflação e 
suas peças, para tratores, veículos a motor para o transporte 
de dez ou mais pessoas, automóveis e outros veículos a 
motor concebidos principalmente para o transporte de 
pessoas, veículos a motor para o transporte de mercadorias 
e veículos a motor para fins especiais, não especificados 
noutro local 

10 859 155 0,56% 

870840 - Caixas de engrenagens e suas peças, para tratores, 
veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor concebidos 
principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para o transporte de mercadorias e veículos a motor 
para fins especiais, não especificados noutro local 

4 500 333 0,23% 
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Figura vinte e três - Continuação 
 

Decomposição do segmento 2932 (outros componentes e acessórios 
para veículos automóveis) em nichos 

 

Nichos a 6 dígitos 

Exportações 
portuguesas 

para UK 
(euros) 

% exportações 
do total das 
exportações 
portuguesas 

para UK 
870830 – Freios e servo-freios e suas peças, para tratores, 
veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor concebidos 
principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 
para fins especiais, não especificados noutro local 

1 515 824 0,08% 

870891 – Radiadores e suas peças, para tratores, veículos a 
motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor concebidos 
principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para o transporte de mercadorias e veículos a motor 
para fins especiais não especificados noutro local 

1 478 780 0,08% 

870850 – Eixos motrizes com diferencial, providos ou não 
de outros componentes de transmissão, e eixos não 
motrizes, e suas peças, para tratores, veículos a motor para 
o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e outros 
veículos a motor concebidos principalmente para o 
transporte de pessoas, veículos a motor para o transporte 
de mercadorias e veículos a motor para fins especiais, não 
especificados noutro local 

943 294 0,05% 

870810 - Pára-choques e suas peças para tratores, veículos 
a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor concebidos 
principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para o transporte de mercadorias e veículos a motor 
para fins especiais, não especificados noutro local 

477 393 0,02% 

870870 – Rodas de estrada e suas peças e acessórios, para 
tratores, veículos a motor para o transporte de dez ou mais 
pessoas, automóveis e outros veículos a motor concebidos 
principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para o transporte de mercadorias e veículos a motor 
para fins especiais, não especificados noutro local 

58 090 0,00% 

870880 - Sistemas de suspensão e suas peças, incl. 
amortecedores, para tratores, veículos a motor para o 
transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e outros 
veículos a motor concebidos principalmente para o 
transporte de pessoas, veículos a motor para o transporte 
de mercadorias e veículos a motor para fins especiais, não 
especificados noutro local 

5 731 0,00% 

940120 - Assentos para veículos automóveis 2 690 0,00% 

870821 - Cintos de segurança para veículos automóveis 578 0,00% 

Total 228 971 436 11,8% 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by HS6”,  consultado em maio 2020 
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Tendo o mesmo sido feito para todos os dez segmentos prioritários foi 

possível identificar todos os nichos onde as exportações representam mais de 

um por cento1 do total das exportações metalúrgicas portuguesas para o UK, 

produzindo os dezoito nichos da figura vinte e quatro que representam ± 2/3 

do total das exportações para o UK (65,69%). 

 

Figura vinte e quatro 

Os dezoito nichos (6 dígitos) prioritários 
 

                                                             
1 Trata-se do cutpoint que cria descontinuidade; isto é, abaixo dele a cobertura adicional de 
exportações não compensa o aumento de complexidade que o maior número de nichos acarreta; e 
acima, vice-versa. 

Nichos a 6 dígitos 

Exportações 
portuguesas 

para UK 
(euros) 

% exportações 
do total das 
exportações 
portuguesas 

para UK 
870332 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 
carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 
por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 
1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 
de pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310) 

191 070 866 9,87% 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 
carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão alternativo 
de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 
cm³ (exceto veículos para transporte de pessoas na neve e 
outros veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

180 031 048 9,30% 

870892 – Silenciadores e tubos de escape, e suas peças, para 
tratores, veículos a motor para o transporte de dez ou mais 
pessoas, automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, veículos a motor 
para o transporte de mercadorias e veículos a motor para fins 
especiais, não especificados noutro local 

145 664 190 7,53% 

902920 - Indicadores de velocidade e tacómetros; 
estroboscópios 116 144 255 6,00% 

852691 - Aparelhos de rádio-auxílio à navegação 84 328 677 4,36% 

842139 - Máquinas e aparelhos para filtrar ou purificar gases 
(excl. separadores de isótopos e filtros de entrada de ar para 
motores de combustão interna) 

69 537 998 3,59% 

721420 – Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com 
nervuras, sulcos ou relevos obtidos durante o processo de 
laminação 

65 531 912 3,40% 

852859 - Monitores, que não incorporem aparelho receptor 
de televisão (excluindo com tubo de raios catódicos e os dos 
tipos exclusivamente ou principalmente utilizados em 
máquinas automáticas para processamento de dados do 
segmento 8471) 

55 924 549 2,90% 
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Figura vinte e quatro - continuação 

Os dezoito nichos (6 dígitos) prioritários 

 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by 

HS6”,  consultado em maio 2020 

Nichos a 6 dígitos 
Exportações 
portuguesas 

para UK (euros) 

% exportações 
do total das 
exportações 
portuguesas 

para UK 
880240 – Aviões e outros veículos aéreos, de peso 
superior a 15 000 kg, sem carga (excluindo helicópteros e 
dirigíveis) 

53 382 484 2,80% 

852721 – Aparelhos receptores para radiodifusão 
incapazes de operar sem uma fonte externa de energia, do 
tipo utilizado em veículos automóveis, combinados com 
um aparelho de gravação ou reprodução de som  

45 226 145 2,30% 

854430 – Conjuntos de fios para velas de ignição e outros 
conjuntos de fios para veículos, aeronaves ou navios 

42 574 386 2,20% 

870321 – Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, 
incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada <= 1.000 
cm³ (exceto veículos para transporte de pessoas na neve e 
outros veículos especialmente concebidos do nicho 
870310) 

39 902 675 2,06% 

940190 – Partes de assentos, não especificados noutro 
local 

37 763 697 1,95% 

721310 – Barras e varas, laminadas a quente, em bobinas 
irregularmente enroladas de ferro ou aço não ligado,  com 
nervuras, sulcos ou relevos obtidos durante o processo de 
laminação 

36 354 229 1,90% 

853120 – Painéis indicadores com dispositivos de cristal 
líquido "lcd" ou diodos emissores de luz "led" (excl. para 
bicicletas, veículos automóveis e sinalização de tráfego) 

31 546 641 1,60% 

870210 - Veículos a motor para o transporte de > = 10 
pessoas, incl. Driver, com motor de pistão de ignição por 
compressão "motor diesel ou semidiesel" 

27 630 384 1,43% 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a 
motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor projetados 
principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para o transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais, não especificados noutro local 

27 249 653 1,41% 

870829 - Peças e acessórios de carroçarias para tratores, 
veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor concebidos 
principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 
para fins especiais (exceto pára-choques e suas peças e 
cintos de segurança) 

21 078 101 1,09% 

Total (dos 18 nichos) 1 270 941 890 65,69% 
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3.3. Selecção dos países 

 

A questão é: em que países estão as maiores oportunidades? Em qual ou quais 

entre os vinte e seis1 da EU? 

 

A resposta requer que para cada um dos dezoito nichos se analise as 

exportações de Portugal para esse país e as importações desse país (excepto 

do UK). Procurando a maior diferença. 

 

A figura vinte e cinco exemplifica a análise para o nicho 870332 (automóveis 

e outros veículos a motor principalmente concebidos para o transporte de 

pessoas, incl. carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 1.500 cm³ mas 

<= 2.500 cm³) . 

 

A primeira linha dessa figura permite concluir que a Bélgica importa mais de 

sete mil milhões de euros do mundo mas Portugal só exporta para a Bélgica 

(desse mesmo nicho) cerca de 46 milhões de euros, perfazendo uma diferença 

de quase 7,2 mil milhões de euros. Este é o valor da oportunidade. Isto é, as 

empresas belgas compram ao mundo (excepto UK) 155 vezes mais do que 

importam de Portugal. 

 

Além do valor da oportunidade, a figura vinte e cinco também indica a 

importância e premência de cada país. 

 

A importância é o indicador já referido na página 31, que varia entre zero e 

um (máximo), e sinaliza simultaneamente o valor relativo da oportunidade e 

a competitividade do país. 

                                                             
1 EU28 – UK – Portugal. 
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A premência é um novo indicador, antes não utilizado na análise do primeiro 

tipo de oportunidade do capítulo dois. 

 

Também varia entre zero e um, sendo uma oportunidade tanto mais 

premente quanto maior o peso das exportações desse nicho no total das 

exportações para o UK. À medida que o número aumenta torna-se mais 

necessário encontrar um destino alternativo de exportações.1 

 

Assim a premência é um indicador simultâneo do valor relativo da 

oportunidade e da necessidade, da urgência, de substituir exportações. 

 

  

                                                             

1 Fórmula:     

Valor absoluto da 
oportunidade

Somatório todas as diferenças

em todos os nichos escolhidos

 ×  
Exportações PT nicho para o UK

Total exportações PT para o UK
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Figura vinte e cinco 

Exemplo do nicho 8703321 indicando quanto cada país da EU-26 

importa do mundo (excepto UK) e quanto importa de Portugal 

País 
Importações do 

mundo exceto UK 
(euros) 

Importações 
provenientes de 
Portugal (euros) 

Oportunidade 

Valor 
(Diferença) (euros) 

Importância Premência 

Bélgica 7 205 649 824 46 214 520 7 159 435 304 0,1466% 0,2440% 

Bulgária 185 467 610  185 467 610 0,0038% 0,0063% 

Rep. Checa 1 047 628 529 212 080 1 047 416 449 0,0214% 0,0357% 

Dinamarca 963 013 059 1 383 963 011 676 0,0197% 0,0328% 

Alemanha 18 165 217 137 525 488 418 17 639 728 719 0,3611% 0,6011% 

Estónia 205 373 368  205 373 368 0,0042% 0,0070% 

Irlanda 624 588 442 6 412 411 618 176 031 0,0127% 0,0211% 

Espanha 4 741 888 115 208 045 057 4 533 843 058 0,0928% 0,1545% 

França 8 214 560 250 244 797 732 7 969 762 518 0,1632% 0,2716% 

Croácia 502 385 371  502 385 371 0,0103% 0,0171% 

Itália 8 328 993 059 46 657 481 8 282 335 578 0,1696% 0,2822% 

Chipre 64 399 741 644 980 63 754 761 0,0013% 0,0022% 

Letónia 198 828 622  198 828 622 0,0041% 0,0068% 

Lituânia 286 070 977 106 419 285 964 558 0,0059% 0,0097% 

Luxemburgo 728 479 902 21 368 728 458 534 0,0149% 0,0248% 

Hungria 829 928 773 792 607 829 136 166 0,0170% 0,0283% 

Malta 10 802 683  10 802 683 0,0002% 0,0004% 

Holanda 1 512 453 180 720 432 1 511 732 748 0,0310% 0,0515% 

Austria 3 236 691 907  3 236 691 907 0,0663% 0,1103% 

Polónia 2 023 956 497 18 551 546 2 005 404 951 0,0411% 0,0683% 

Roménia 585 549 569 10 653 938 574 895 631 0,0118% 0,0196% 

Eslovénia 1 157 752 303 21 994 492 1 135 757 811 0,0233% 0,0387% 

Eslováquia 602 934 476 2 483 895 600 450 581 0,0123% 0,0205% 

Finlândia 590 076 670  590 076 670 0,0121% 0,0201% 

Suécia 1 765 074 450  1 765 074 450 0,0361% 0,0601% 

Grécia 145 710 258  145 710 258 0,0030% 0,0050% 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by HS6”,  consultado em maio 2020 

                                                             
1 Automóveis e outros veículos a motor principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 
carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição por compressão "motor diesel ou semi-
diesel" de cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte de pessoas na 
neve e outros veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 



 

VS   
 
 

69 
 

Vasconcellos e Sá Associados, S.A. 

 

O valor total das exportações é de 289 mil milhões de euros, correspondendo 

aos 18 nichos x 26 países (EU-28 – UK – Portugal). 

 

Há que focar. Onde estão as melhores oportunidades em termos de 

cruzamento de países e nichos? Tomando em consideração os três critérios 

de valor (diferença), importância e premência? 

 

A resposta está na figura vinte e seis, que lista as dez melhores 

oportunidades em termos de valor (diferença) e três adicionais que são as 

únicas mais prementes que não pertencem à lista das dez mais valiosas. 

 

Isto é, aos dez segmentos mais valiosos foram acrescentados os três mais 

prementes uma vez que fazendo parte da lista dos dez mais prementes, não 

faziam parte da lista dos dez mais valiosos. 

 

Contudo não foi necessário acrescentar nada à lista dos segmentos 

prioritários devido à importância, uma vez que havendo dois segmentos que 

pertencem ao top 10 de importância mas que não pertencem ao top 10 de 

valor, estes dois segmentos já pertencem ao top 10 da premência. 

 

Em consequência o total das oportunidades prioritárias com base nas dez 

mais valiosas, importantes e prementes perfazem um total de treze. 
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Figura vinte e seis 
 

26-1: As dez melhores oportunidades de acordo com o valor 

Nicho 
País 

importador 

Do Mundo 
exceto UK 

(1) 

De Portugal 
(2) 

Valor 
(3) 

Impor-
tância 

(4) 

Pre-
mência 

(5) 

Índice 
Bela 

Balassa 

880240 Irlanda 19 687 540 910 - 19 687 540 910 0,0982% 0,1874% 0,6 

870332 Alemanha 18 165 217 137 525 488 418 17 639 728 719 0,3611% 0,6011% 2,3 

870322 Alemanha 12 063 794 033 510 602 794 11 553 191 239 0,2238% 0,3709% 2,6 

870322 França 8 745 867 346 301 371 135 8 444 496 211 0,1636% 0,2711% 2,6 

870332 Itália 8 328 993 059 46 657 481 8 282 335 578 0,1696% 0,2822% 2,3 

870829 Alemanha 8 233 257 152 79 575 588 8 153 681 564 0,0297% 0,0307% 1 

870332 França 8 214 560 250 244 797 732 7 969 762 518 0,1632% 0,2716% 2,3 

870332 Bélgica 7 205 649 824 46 214 520 7 159 435 304 0,1466% 0,2440% 2,3 

870899 Espanha 7 302 950 613 311 661 512 6 991 289 101 0,0962% 0,0340% 3,4 

880240 Alemanha 6 948 968 676 2923957 6 948 968 676 0,0347% 0,0662% 0,6 

 

26-2: Três oportunidades adicionais em termos de premência (únicas 
oportunidades no top 10 da premência que não estão no top 10 do valor) 

Nicho 
País 

impor-
tador 

Do 
Mundo 
exceto 

UK  
(1) 

De 
Portugal 

(2) 

Valor 
(3) 

Impor-
tância 

(4) 

Pre- 
mência 

(5) 

Top 
valor 

Top 
Impor-
tância 

Top 
pre-

mência 

Índice 
Bela 

Balassa 

870322 Bélgica 
6 322 

332 207 
86 667 

967 
6 235 

664 240 
0,1208% 0,2002% 11 7 7 2,6 

870322 Itália 
4 826 

952 357 
10 597 

073 
4 816 

355 284 
0,0933% 0,1546% 14 10 9 2,6 

870332 Espanha 
4 741 

888 115 
208 045 

057 
4 533 

843 058 
0,0928% 0,1545% 16 11 10 2,3 

 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by HS6”,  consultado 

em abril 2020 

Notas:  

Valor (3) = (1) – (2)  

(4) Importância =  
(3) 

somatório todas as diferenças em todos os nichos escolhidos
 ×

exportações PT nicho para o mundo

total exportações PT para o mundo
 

 

(5) Premência =  
(3) 

somatório todas as diferenças em todos os nichos escolhidos
 ×

exportações PT nicho para o UK

total exportações PT para o UK
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Mas quão competitiva é a economia portuguesa nestes nichos? 

 

Novamente a resposta pode ser dada utilizando o índice Bela Balassa que, 

quando superior a um significa que um país (neste caso Portugal) é 

competitivo. 

 

Entre as treze oportunidades, Portugal é competitivo em dez e não 

competitivo em dois assumindo o nicho 870829 (peças e acessórios de 

carroçarias para tratores, veículos a motor, etc.) o valor neutro de um. 

 

O máximo de competitividade portuguesa ocorre no nicho 870899 (peças e 

acessórios, para tratores, veículos a motor etc.), seguido pelo nicho 870322 

(automóveis e outros veículos a motor com motor de pistão alternativo de 

ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 cm³, etc.) e pelo 

nicho 870332 (automóveis e outros veículos a motor, com motor de pistão de 

ignição por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 1.500 

cm³ mas <= 2.500 cm³, etc. ). 

 

Portugal não é competitivo no nicho 880240 (aviões e outros veículos aéreos, 

de peso superior a 15 000 kg, etc.). 

 

Quanto ao mais, estas treze oportunidades valem mais de 118 mil milhões 

de euros. Mais de cinco vezes o total das exportações metalúrgicas 

portuguesas para a EU-28. Mais de quatro vezes o total das exportações para 

o mundo. Mais de três vezes o total da facturação das empresas. E quase 

catorze vezes o valor acrescentado bruto do sector. A média simples do 

índice Bela Balassa é 2,1. 
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É isto que consta da figura vinte e sete, detalhada na figura vinte e oito. A 

Irlanda aparece no topo como representando a maior oportunidade no nicho 

88240, nicho esse que juntando a Alemanha constitui a maior oportunidade. 

 

Figura vinte e sete 

Resumo de números das treze oportunidades 

Valor 
Absoluto 

Valor Relativo em % de 

Média 
simples 

do índice 
Bela 

Balassa 

Total 
exportações 
portuguesas 

do setor 
metalúrgico 
para UE28 

(22,10)1 

Total 
exportações 
portuguesas 

do setor 
metalúrgico 

para o mundo 
(26,92) 1 

Total 
faturação das 

empresas 
metalúrgicas 
portuguesas 

(37,13) 1 

Total Valor 
Acrescentado 

Bruto do 
setor 

metalúrgico 
português  

(8,51) 1 

118,4  
mil 

milhões de 
euros 

535,84% 439,90% 318,93% 1391,54% 2,1 

 

Fonte: Eurostat, Maio 2020 

Nota: 

1 Valor absoluto em mil milhões de euros 

 

 

O segundo nicho mais importante é o 870332 onde figuram cinco países: além 

da Alemanha (novamente) também a Itália, França, Bélgica e Espanha. No 

terceiro, quarto e quinto nichos (respectivamente 870322, 870829 e 

870899), consta novamente a Alemanha duas vezes e a França, Bélgica, Itália 

e Espanha uma vez cada. 

 

No total dos cinco nichos, a Alemanha aparece quatro vezes, a Bélgica, 

Espanha, França e Itália duas vezes e a Irlanda uma vez liderando a lista. 
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Figura vinte e oito 

Oportunidades escolhidas com base em Valor (10) e Premência (3) e nichos ordenados por valor da oportunidade 
 

Código Descrição País4 

Importações para o País de 
Impor-
tância2 

Pre-
mência3 

Índice Bela 
Balassa 

Mundo exceto 
UK1 

PT1 Diferença1 

880240 
Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 

15 000 kg, sem carga (excluindo helicópteros e 
dirigíveis) 

Irlanda 1 19 687 540 910 - 19 687 540 910 0,0982% 0,1874% 
0,6 

Alemanha 
10 

6 948 968 676 2923957 6 948 968 676 0,0347% 0,0662% 

870332 

Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas 
e carros de corrida, com motor de pistão de ignição por 
compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada 

> 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para 
transporte de pessoas na neve e outros veículos 

especialmente concebidos do nicho 870310) 

Alemanha 
2 

18 165 217 137 525 488 418 17 639 728 719 0,3611% 0,6011% 

2,3 

Itália 5 8 328 993 059 46 657 481 8 282 335 578 0,1696% 0,2822% 

França 7 8 214 560 250 244 797 732 7 969 762 518 0,1632% 0,2716% 

Bélgica 8 7 205 649 824 46 214 520 7 159 435 304 0,1466% 0,2440% 

Espanha 
16 

4 741 888 115 208 045 057 4 533 843 058 0,0928% 0,1545% 

870322 

Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas 
e carros de corrida, com motor de pistão alternativo de 

ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 
1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de pessoas na 

neve e outros veículos especialmente concebidos do 
nicho 870310) 

Alemanha 
3 

12 063 794 033 510 602 794 11 553 191 239 0,2238% 0,3709% 

2,6 
França 4 8 745 867 346 301 371 135 8 444 496 211 0,1636% 0,2711% 

Bélgica 11 6 322 332 207 86 667 967 6 235 664 240 0,1208% 0,2002% 

Itália 14 4 826 952 357 10 597 073 4 816 355 284 0,0933% 0,1546% 

870829 

Peças e acessórios de carroçarias para tratores, veículos 
a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 
automóveis e outros veículos a motor concebidos 

principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 
motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 

para fins especiais (exceto pára-choques e suas peças e 
cintos de segurança) 

Alemanha 
6 

8 233 257 152 79 575 588 8 153 681 564 0,0297% 0,0307% 1 
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Figura vinte e oito – Continuação 

 

Oportunidades escolhidas com base em Valor (10) e Premência (3) e nichos ordenados por valor da oportunidade 

 

Código Descrição País4 

Importações para o País de 
Impor-
tância2 

Pre-
mência3 

Índice Bela 
Balassa 

Mundo exceto 
UK1 

PT1 Diferença1 

870899 

Peças e acessórios, para tratores, veículos a motor para o 
transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e outros 

veículos a motor projetados principalmente para o 
transporte de pessoas, veículos a motor para o 

transporte de mercadorias e veículos a motor para fins 
especiais, não especificados noutro local 

Espanha 9 7 302 950 613 311 661 512 6 991 289 101 0,0962% 0,0340% 3,4 

Total - - 
120 787 971 

679 
2 374 603 

234 
118 416 292 

402 
1,79% 2,87% - 

 

Fonte: Eurostat, “International trade in goods – detailed data: EU trade since 1988 by HS6”,  consultado em abril 2020 

 

Nota 1: Unidades em euros. 

 

Nota 2: Importância =  Diferença 

somatório todas as diferenças em todos os nichos escolhidos
 ×

exportações PT nicho para o mundo

total exportações PT para o mundo
 

 

Nota 3: Premência = 
Diferença 

somatório todas as diferenças em todos os nichos escolhidos
 ×

exportações PT nicho para o UK

total exportações PT para o UK
 

 
Nota 4: Os números à frente dos nomes dos países correspondem à ordem por valor de oportunidade. 
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3.4. Os principais clientes (importadores) 

 

A figura vinte e nove indica os principais importadores por nicho e por país. 

 

Há naturalmente outros de menor escala. Mas apenas nove (sete na Irlanda e 

dois na Alemanha) representam uma oportunidade de quase 27 mil milhões 

de euros (nicho 880240). 

 

Nove empresas espanholas unicamente no nicho 870899 valem uma 

oportunidade de praticamente sete mil milhões de euros. E assim 

sucessivamente. 
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Figura vinte e nove 

 

Principais importadores por nicho e por país1 

 

Nicho 
 
País 

880240 - Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior 
a 15 000 kg, sem carga (excluindo helicópteros e dirigíveis) 

Irlanda 

 Aero engines ireland limited 
 Ground support services limited 
 Lufthansa technik airmotive ireland limited - lufthansa 

airmotive ireland  
 Moog dublin limited 
 Shannon aircraft motor works limited - hamilton 

sundstrand shannon 
 Team accessories limited 
 Webtec limited  

Alemanha 
 A. Mangold inh. Christoph mayr e.k. 
 Posco daewoo deutschland gmbh 

Valor oportunidade (euros) 26 636 509 586 

 

 
Fonte: Trade Map, International Trade Centre. Acedido em Maio de 2020. 
 
Nota 1: A base de dados indica os principais importadores por nicho e país, mas não 1) o valor nem 2) a origem 
(UK ou outro). 

  

30 

31 
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Figura vinte e nove - continuação 

Principais importadores por nicho e por país 
 

Nicho 
 
País 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 

de corrida, com motor de pistão de ignição por compressão 
"motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 
2.500 cm³ (exceto veículos para transporte de pessoas na neve e 

outros veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

Alemanha 

 Kanematsu gmbh 
 Horst Kümmel Handels-gmbh 
 Hyundai Motor Deutschland 
 LADA Automobile gmbh 
 ŠKODA AUTO Deutschland gmbh 
 ZUPIN Moto-Sport gmbh 
 Ford-Werke gmbh 
 MACHINEX 
 Toyota Deutschland gmbh 

Itália 

 MARUBENI EUROPE PLC 
 FIBRO 
 MXPOSITIVO, Impresa individuale 
 ZECCHETTI 
 F.LLI MASCIAGHI 

França 

 FCA FRANCE 
 HYUNDAI MOTOR FRANCE 
 BMW FRANCE 
 M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS 
 SOFIBA 
 ANTOINE SANGY VEHICULES INDUSTRIELS 
 SCANIA FRANCE 

Bélgica 

 DAF Trucks België-Belgique NV 
 Fiat Group Automobiles Belgium SA-NV 
 Remco Belgium NV 
 The Intercontinental Trade Stores SA 
 Suzuki Belgium NV 
 Kia Motors Belgium NV 
 Smeets en Zonen NV 

Espanha 

 Alimotor 
 Bmw Ibérica 
 Huertas Center 
 Industrial Carrocera Arbuciense 
 Anca 
 Nacional Motor, S.A.U. 
 Casa Masferrer 
 Fca Motor Village Spain 

Valor oportunidade 
(euros) 

45 585 105 177 

 
Fonte: Trade Map, International Trade Centre. Acedido em Maio de 2020. 
Nota 1: A base de dados indica os principais importadores por nicho e país, mas não 1) o valor nem 2) a origem 
(UK ou outro). 

  

30 

31 
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Figura vinte e nove - continuação 

Principais importadores por nicho e por país 

 

Nicho 
 
País 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 
de corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca 

de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para 
transporte de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Alemanha 

 Mertel Italo Cars Nürnberg GmbH 
 Ford-Werke GmbH 
 Ferrari Central / East Europe GmbH 
 Honda Deutschland 
 Horst Kümmel Handels-GmbH 
 Silkroad24 GmbH 
 LADA Automobile GmbH 
 ŠKODA AUTO Deutschland GmbH 

França 

 M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS 
 SORTIMO BY GRUAU 
 CARAVI 
 HARLEY DAVIDSON FRANCE 
 SUZUKI FRANCE 
 SCANIA FRANCE 

Bélgica 

 DAF Trucks België-Belgique NV 
 Gregoor Trucks NV 
 Smeets en Zonen NV 
 Genie-Route SPRL 
 Moeyersons NV 
 Rad NV 
 Mercedes-Benz Belgium Luxembourg AS 
 Van Hool NV 

Itália 

 MXPOSITIVO, Impresa individuale 
 ZECCHETTI 
 F.LLI MASCIAGHI 
 BREMBO 

Valor oportunidade 
(euros) 

31 049 706 974 

 

Fonte: Trade Map, International Trade Centre. Acedido em Maio de 2020. 
Nota 1: A base de dados indica os principais importadores por nicho e país, mas não 1) o valor nem 2) a origem 
(UK ou outro). 

  

31 

30 
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Figura vinte e nove - continuação 

Principais importadores por nicho e por país 

 

Nicho 
 
País 

870829 - Peças e acessórios de carroçarias para tratores, veículos 
a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e 

outros veículos a motor concebidos principalmente para o 
transporte de pessoas, veículos a motor para transporte de 

mercadorias e veículos a motor para fins especiais (exceto pára-
choques e suas peças e cintos de segurança) 

Alemanha 

 Alutrim Europe GmbH 
 CSC Group GmbH 
 MACHINEX 
 Wulf Gaertner Autoparts AG 
 Posco Daewoo Deutschland GmbH 

Valor oportunidade 
(euros) 

8 153 681 564 

 

 

Nicho 
 
País 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a motor para o 
transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e outros veículos a 

motor projetados principalmente para o transporte de pessoas, 
veículos a motor para o transporte de mercadorias e veículos a 

motor para fins especiais, não especificados noutro local 

Espanha 

 Alimotor 
 Almacén De Industria Y Automoción 
 Bmw Ibérica 
 Centro Especial De Empleo Apta 
 Flexngate Navarra 
 Kautex Textron Ibérica 
 Smp Automotive Technology Iberica 
 Cie Automotive 
 Grupo Componentes Vilanova 

Valor oportunidade 
(euros) 

6 991 289 101 

 

Fonte: Trade Map, International Trade Centre. Acedido em Maio de 2020. 
Nota 1: A base de dados indica os principais importadores por nicho e país, mas não 1) o valor nem 2) a origem 
(UK ou outro). 

  

31 
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Em resumo, estas empresas importam muito do mundo exactamente o 

mesmo produto, em termos muito específicos, do mesmo nicho (código a 

nível de seis dígitos), que Portugal exporta para o UK. 

 

Os contornos específicos do Brexit? Ninguém sabe. Tem-se apenas por certo 

que vai ocorrer. 

 

Donde a vantagem da iniciativa. De actuar já. De lidar já com um problema 

antes que ele se torne numa emergência. De prevenir. De estar preparado. 

 

Pelo que se espera que esta análise seja útil para as empresas portuguesas nos 

vários nichos analisados. 

 

Por exemplo no nicho 870332 (automóveis e outros veículos a motor, com 

motor de pistão de ignição por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de 

cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³, etc.), para as empresas 

portuguesas: 

• Portianga – Comércio Internacional e Participações, S.A. 

• Irmãos Mota – Construção de Carroçarias, S.A. 

• M. Coutinho Porto – Comércio de Automóveis, S.A. 

• Auto Industrial, S.A. 

• Automóveis Do Mondego, Lda 

• Mscar - Comércio de Automóveis, S.A. 

• Santogal P - Comercio E Reparação De Automoveis, Lda 

• Camo - Indústria de Autocarros, S.A. 

 

E do nicho 870829 (peças e acessórios de carroçarias para tratores, veículos 

a motor, etc.) para as empresas: 

• A. C. Toldes - Indústria e Comércio de Capotas, Lda. 
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• Aunde Portugal - Indústria de Confecção de Capas, Lda. 

• Cimar - Fábrica de Carroçarias e Basculantes, S.A. 

• Fibrosport 

 

O anexo no final deste documento apresenta informação detalhada e os 

contactos dos principais importadores nos nichos e países prioritários. 
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RISCO = Pão Nosso de 

Cada Dia 
 

 

na língua Pahlavi (Pérsia: 300 BC – 950 AD) 

 

IV. 

RESUMO DA 

METODOLOGIA E 

CONCLUSÃO 
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A análise que aqui se conclui tem quatro características. Atitude. 

Metodologia. Utilidade. E (possibilidade de) expansão. 

 

Atitude. Enquanto a generalidade das análises sobre o Brexit são macro, esta 

foi desenvolvida a nível micro, focada nas empresas: isto é, negócios 1) onde, 

2) quando e 3) porque. 

 

E distingue-se também de outros estudos que vêem o Brexit como um risco, 

que aqui é encarado como uma grande oportunidade. Melhor dizendo, dois 

tipos de oportunidades. 

 

Primeiro de substituição de exportações do UK para a Europa. Trata-se aqui 

de uma pura substituição de exportações. 

 

Segundo, de transformação de um risco (exportações portuguesas para o UK) 

numa oportunidade: para que países da EU-261?; e em que nichos (códigos de 

seis dígitos) entre ± dois mil existentes no sector metalúrgico. 

 

Ambos os tipos de oportunidades foram resumidos na introdução e 

desenvolvidos nos dois capítulos subsequentes, pelo que carece de utilidade 

detalhá-las aqui. 

 

O importante é que há 1) oportunidades para 2) as empresas 3) fazerem 

negócios concretos e 4) dentro da sua esfera de actividade actual. 

 

Ambos os tipos de oportunidades foram identificados usando uma 

metodologia simples (no sentido de ser de fácil acesso a todos) mas não fácil, 

porque requer a disciplina de trabalhar 1) as várias bases de dados nacionais 

                                                             
1 Sem contar com Portugal e UK, naturalmente. 
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e internacionais e 2) sempre em determinada sequência de passos 3) 

caracterizada por aproximações sucessivas: de indústrias (2 dígitos) para 

segmentos (4 dígitos) para nichos (6 dígitos) para que países (entre os 26 da 

Europa1) e finalmente quais os importadores a que se deve “bater à porta”. 

 

A utilidade advém de dois aspectos. Antes de mais saber-se em detalhe quais 

os clientes (importadores) em que países e para que nichos devem ser 

contactados. 

 

E depois a razão de ser desses contactos: o valor; a importância; a premência; 

e a competitividade. Os quais constituem argumentos de venda (junto dos 

clientes estrangeiros). E razões para a acção (das empresas portuguesas). 

 

Bastará aqui recordar que relativamente ao primeiro tipo de oportunidades, 

foram identificados dez alvos entre 50.414 possíveis (1.939 nichos x 26 

países), isto é 0,02%2 das possibilidades (nichos x países), que representam 

cerca de metade das exportações totais actuais do sector metalúrgico 

português e 1,5 vezes o seu valor actual bruto. 

 

E relativamente ao segundo tipo, foram identificados treze alvos entre 

novamente 50.414 que representam mais de quatro vezes as exportações 

portuguesas e quase catorze vezes o valor acrescentado bruto do sector. 

 

Baseado nesta atitude, assumindo a utilidade e repetindo a metodologia, esta 

análise pode ser expandida para outros universos, nomeadamente outros 

sectores (que não a metalurgia), para a economia portuguesa como um todo, 

ou inclusive para cada empresa, individualmente. 

 

                                                             
1 EU28 – UK – Portugal. 
2 Correspondendo a dois em cada dez mil. 
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Ao fim e ao cabo uma empresa pode ser considerada como um “micro sector” 

e um sector como uma “micro economia”. Todos abrangem nichos. E podem 

ter como destino-alvo potencial os vinte e seis países da EU. 

 

A Impetus? É uma empresa têxtil. E só num país europeu e em três nichos 

tem clientes (importadores) “à espera” que representam uma oportunidade 

de mais do dobro da sua facturação. Sendo a competitividade de 3,33 isto é, 

mais de três vezes o valor neutro de um (índice de Bela Balassa). 

 

A Respol? Pertence ao sector químico. E só num nicho e em cinco países 

encabeçados pela Holanda e depois a Bélgica, tem uma oportunidade de 

catorze vezes a sua facturação. O índice de competitividade é de 0,82 mas a 

Respol é especializada no nicho, pelo que é natural admitir que seja 

competitiva nele. De outro modo não sobreviveria. 

 

Em síntese, quando se fala da crise (do Brexit) faz todo o sentido que os 

chineses escrevam dois símbolos: um para risco e outro para oportunidade. 

 

Risco porque… ao mau caçador até a arma atrapalha. Oportunidade, porque 

os problemas de uns requerem as soluções de outros. E candeia que vai à 

frente… alumia duas vezes. 

 

Ad libitum. 
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1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

ANEXO:  

Informação detalhada e 

contactos dos principais 

importadores para os dois tipos 

de oportunidades: 

 

1. Substituição de exportações 

do UK para a Europa – pág. 87 

 

2. Substituição de exportações 

de Portugal para o UK – pág. 160 
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1. 

Informação detalhada e 

contactos dos principais 

importadores para o primeiro 

tipo de oportunidades: 

 

Substituição de exportações do 

UK para a Europa 

 

(importadores listados por ordem alfabética) 
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Empresa: A1 security technologies limited / G4S 

País: Irlanda 

Nicho: 851712 - Telefones para redes móveis "telemóveis" ou para 

outras redes sem fios 

Informação 

sobre a 

empresa: 

G4S is the largest secure outsourcing company in the UK and 

Ireland. More than 10,000 customers, including 59 FTSE 100 

companies, depend on G4S to provide them with a safe and 

secure way to deliver their services. 

 

Our desire to protect businesses and create efficiencies has led 

us to develop a comprehensive range of services. With our 

selection, we are ideally positioned to be your complete 

services provider. 

 

Services: 

- Guarding services 

- Crisis Planning 

- Security systems 

- Fire safety systems 

- Monitoring & Response services 

- Events security 

- Cleaning services 

- Integrated solutions 

Contactos: 

Telefone: +353 180 58300 / +353 180 58399 

E-mail: nationalservicecentre@ie.g4s.com 

Endereço: 

G4S House 

Unit G5 

Calmount Business Park 

Ballymount 

Dublin D12 T651 

Ireland 

Website: www.g4s.com/en-ie 

ANEXO: 

INFORMAÇÃO E CONTACTOS DAS EMPRESAS IMPORTADORAS 

RELATIVAS À FIGURA DEZANOVE DAS PÁGINAS 50 A 52 

(listadas por ordem alfabética)  
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Empresa: Aerodima 

País: França 

Nicho: 
880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Main activity: Distribution, maintenance and servicing of 

radionavigation equipment, automatic pilot on-board 

instruments and electrical generation 

Contactos: 

Directora: Helen Brillant 

E-mail da directora: helen.brillant@aerodima.fr 

Telefone: +33 160 585 570  

E-mail: contact@aerodima.fr 

Endereço: 

Aérodrome de Nangis Les Loges, Bât. 14  

77720 GRANDPUITS BAILLY CARROIS, FRANCE 

Website: www.aerodima.fr 
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Empresa: Aero Sekur 

País: Itália 

Nicho: 
880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Aero Sekur is a Tier One leading provider of advanced survival 

equipment and systems for mission-critical air and ground 

vehicles. 

 

The company designs, manufactures and maintains a suite of 

key safety and survival systems and services for the 

Aerospace&Defence industry, including helicopter Emergency 

Flotation Systems, External Liferaft Systems, Crashworthy and 

Self-Sealing Fuel Storage Systems and Components. 

 

Based in Italy, near Rome, Aero Sekur has delivered more than 

6.000 systems to Customers worldwide. 

 

Thanks to its global network of authorized repair centers, 

Aero Sekur offers quick Turn Around Time and competitive 

aftermarket services for the maintenance of in-service 

systems. 

Contactos: 

Telefone: +39 0697634000 

E-mail: product-support@sekur.aero 

Endereço: 

Via delle Valli, 46 

04011 Aprilia (LT) 

Italy 

Website: www.sekur.aero 
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Empresa: Aero Stock 

País: França 

Nicho: 
880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

AERO STOCK is a company registered in France in 1970. 

 

AERO STOCK is specialized in the aeronautical services such 

as: 

- Buy and selling aircrafts and helicopters.  

- Selling planes and helicopters parts.  

- Selling Ground Support Equipments and Specifics Tools.  

 

More than 100 000 references in stock for ATA 21 to ATA 83. 

Contactos: 

Telefone: 0033 494-501-803 

E-mail: fdeprez@aerostock.fr 

Endereço: 

Za La Pardiguiere 

Rue Jacques Monod 

83340 Le Luc en Provence 

Website: www.aerostock.fr 
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Empresa: A. P. Cellular sales limited 

País: Irlanda 

Nicho: 
851712 - Telefones para redes móveis "telemóveis" ou para 

outras redes sem fios 

Informação 

sobre a 

empresa: 

A. P. CELLULAR SALES LIMITED is located in DROGHEDA, 

Ireland and is part of the Audio & Video Equipment 

Manufacturing Industry.  

 

A. P. CELLULAR SALES LIMITED has 4 employees at this 

location and generates $403,000 in sales (USD) 

Contactos: 

Telefone: +353 419836739 

E-mail: não disponível: 

Endereço: 

Wellington Quay 

Drogheda 

Co Louth 

Website: não disponível 
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Empresa: Anton w.c. denker gmbh 

País: Alemanha 

Nicho: 841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não 
especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

We introduce ourselves as an International Trading Company 
with headquarter in the centre of Hamburg, Germany. 
 
We concentrate mainly on the export of Items from Europe to 
overseas but are also active in imports to Europe 
 
With more than 85 years of expanding business DENKER has 
achieved an intimate experience and knowledge of local 
requirements of Markets in Europe, Middle East, Far East Asia, 
Australia, South Africa and Russia. 
 
Our worldwide activities are assisted by affiliated offices and 
representations and backed by regular visits of qualified and 
experienced DENKER delegates. Effective Team Work, Reliability 
and Confidence are the basis of our co-operation with our local 
and overseas business partners – a combination of tradition and 
experience with modern approach. 
 
Products: 
- LAMPS OF ALL KINDS 
- LIGHTING FITTINGS 
- LIGHTING GLASSES 
- COMPONENTS FOR LIGHTING 
- ELECTRICAL INSTALLATION MATERIAL 
- TOOLS & HARDWARE 
- CABLES 
- FRESH WATER AND SEWAGE PUMPS 
- KITCHEN – AND HOUSEHOLD UTENSILS (NON-ELECTRICAL) 
- HOUSEHOLD APPLIANCES - ELECTRICAL 
- CLEANING MATERIAL 
- HEALTH CARE / BABY CARE 
- BABY CARE 
- COSMETICS - COSMETICS ACCESSORIES 
- Etc. 

Contactos: 

Directors: Christopher Kentrup, Torsten Marquardt 
Telefone: +49 40 24 84 56 0 

E-mail: info@anton-denker.de 
Endereço: 

Lindenstrasse 39 
20099 Hamburg – Germany 

Website: www.anton-denker.de 
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Empresa: Avinco / Blueberry Aviation 

País: França 

Nicho: 880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Avinco/Blueberry Aviation is a trusted name in the Aviation 

industry. In 2003, its CEO François Gautier, founded the 

company with the unique ambition to address a rare market 

combination in the aerospace industry:  Commercial Aircraft 

and Helicopters. 

 

Blueberry Aviation is a fully independent private company 

which offers a wide array of services to operators, owners, 

financiers and investors in the fixed wing aircraft and 

helicopter sectors, offering all brands and covering all 

segments of helicopter and commercial aircraft operations. 

 

Considerable team expertise, coupled with an extensive 

knowledge of the aerospace market places Blueberry 

Aviation in the ideal position to create and capitalise on 

market opportunities to trade, source, remarket and manage 

aircraft portfolios effectively. We offer advice to make the 

right equipment selection, structure efficient aircraft 

transactions, place and source new and pre-owned aircraft 

and spare parts, and provide ongoing asset management for 

aircraft portfolios. 

 

To date, Blueberry Aviation has successfully completed 155 

commercial aircraft and 400 helicopter transactions. 

Contactos: 

CEO: François Gautier 

Telefone: 00377 98 80 04 40 

E-mail: não disponível 

Endereço: 

Office N 418, 4th Floor 

Gildo Pastor Center 

7 Rue du Gabian 

98000 Monaco 
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Empresa: Bandwidth telecommunications limited 

País: Irlanda 

Nicho: 
851712 - Telefones para redes móveis "telemóveis" ou para 

outras redes sem fios 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Bandwidth Telecommunications is an experienced 

communications company.  

 

We master technology to provide, develop, and deliver 

imaginative effective and reliable high level communications 

solutions in telephony. Wireless, CCTV, and communications 

software. With a can do approach to customers’ requirements. 

 

We strive to provide professional exceptional after sales 

service in a friendly knowledgeable way. 

 

Changing Technology: Technology is constantly changing. 

Bandwidth changes and diversifies its product and solution 

offerings to reflect changes in technology. 

 

Total Quality: Total quality is our byword. From the way we 

consult, design, install and maintain our solutions, through the 

way we do business. This is reflected by us being an ISO 9001 

certified company. 

 

The Internet of Things: Lastly, we were asked recently for the 

best way of describing our products. We’re working everyday 

with cutting edge technology and are heavily involved in the 

Internet of Things – connected items that communicate 

together. 

Contactos: 

Telefone: +353 1 8110200 

E-mail: info@bandwidth.ie 

Endereço: 

25 Finglas Business Park 

Tolka Valley Road 

Dublin 11 Ireland 

Website: www.bandwidth.ie 
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Empresa: Bas Trucks BV 

País: Holanda 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

With a stock of 1500 used vehicles BAS Trucks is the biggest 

truck and trailer dealer in Europe. 

 

For years BAS Trucks has been an established name in the 

used truck market. BAS Trucks is one of the leading companies 

in the worldwide buying and selling of used freight trucks, 

trailers and semi-trailers. This reputation has not only been 

built on sales of used trucks and trailers, but especially on the 

fast service we can offer our customers. 

 

At BAS Trucks you will find a constant stock of 1500 trucks 

and trailers of all well-known brands in any price range. In 

case we do not have the desired truck in stock, we will be able 

to find it for you at short notice. 

 

We know the advantages of doing business with a partner that 

speaks your own language and understands doing business 

internationally. One of our strengths is the wide variety of 

languages and cultures that are represented in our team. Our 

international employees speak 13 different languages and are 

familiar with many different cultures. 

 

Contactos: 

Telefone: +31 413 325 123 

E-mail: info@bastrucks.com 

Endereço: 

Mac Arthurweg 2 

5466 AP, Veghel 

The Netherlands 

Website: www.bastrucks.com 
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Empresa: BMW Ibérica 

País: Espanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

BMW is a German company, manufacturer of cars and 

motorcycles, based in Munich, Bavaria. The peculiarity of the 

company is that it follows a pure premium brand strategy: it 

develops, manufactures and markets its products under the 

Mini, Rolls-Royce Motor Cars and BMW brandsBM today also 

owns the Mini and Rolls-Royce Motor Cars brands and 

previously also from Land Rover, the current Range Rover was 

developed largely by the German brand. Today Land-Rover 

belongs to the Indian group Tata. Currently, the BMW group 

has firmly oriented its vision towards the high-end sector of 

the international car and motorcycle market, bringing 

together four brands: Mini, Rolls-Royce Motor Cars, BMW and 

BMW Motorrad. The BMW group currently has 30 plants in 14 

countries. 

 

BMW started investing in sustainable initiatives and related to 

the collaborative economy. The automaker has invested in 

vehicle sharing, with the companies DriveNow and ReachNow, 

making cars available to users in Europe and the United States, 

respectively. 

Contactos: 

Presidente: Manuel Terroba 

Telefone: +34 900 357 902 

Email: rclientes@bmw.es 

Endereço:  

Avenida de Burgos, 118  

Madrid, 28050 - Spain 

Website : www.bmw.es 
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Empresa: C De Salamanca Comisiones Y Representaciones 

País: Espanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

C. de Salamanca offers advisory services and sales of luxury 

vehicles, with a quality treatment and service to match the 

vehicles on offer. 

 

In addition, C. de Salamanca has extensive facilities for after-

sales service, including: mechanical workshops, bodywork 

workshops and a warehouse for spare parts and accessories. 

It also has a highly qualified team and specialists of each 

brand. 

 

In the workshops of C. de Salamanca, more than 20,000 cars 

are checked and repaired every year, achieving a high degree 

of satisfaction from our customers. 

 

Each C. de Salamanca dealership is designed to make the 

customer feel comfortable, with large exhibition areas where 

he can see the latest models of each brand. 

 

Our workshops are equipped with special tools and 

equipment for each brand, in order to offer a quick and 

efficient diagnosis and repair. 

In addition, we have large exhibitions of Approved vehicles 

that have been completely verified and warranted. 

Contactos: 

Telefone: +34 915 480 800 

E-mail: info@cdesalamanca.com 

Endereço: 

Av.Valladolid, 45 

28008 Madrid - Spain 

Website: www.cdesalamanca.com 
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Empresa: Centro Especial De Empleo Apta 

País: Espanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Centro Especial de Empleo APTA SL is an Asturian company 
based in Gijón, which we have worked for more than 30 years 
for the socio-employment inclusion of people with disabilities, 
proving that it is possible to reconcile economic and social 
profitability.  
 
CEE APTA offers its customers services with a high degree of 
Technology, Quality and Innovation in its three areas of 
activity: 
-Service Outsourcing (AptaService) 
-Electrical Wiring Manufacturing (AptaWire). 
-Design, Certification, Manufacturing, Customization and 
Commercialization of Work Clothing and Personal Protective 
Equipment (AptaSafety). 
 
With over 25 years of experience in the manufacture of 
electrical connection installations for the automotive sector, 
CEE APTA offers its customers tailored products and the 
highest quality. 
 
At CEE APTA they transform and manage cables in 
installations for all types of electrical devices and multiple 
sectors: 
-Auxiliary automotive industry. 
-Lighting. 
-Air conditioning. 
-Machine tool. 
-Electrical panels and control systems. 

-Health sector. 

Contactos: 

Director-Geral: Pablo Manuel Alvarez Cachero 
Telefone: +34 985 33 19 00 

E-mail: não disponível 
Endereço: 

Ctra. Piles al Infanzón, 166 
33203 Gijón, Asturias 

Website: www.ceeapta.com 
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Empresa: Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles 

País: Espanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

We are a multinational group with over 100 years of 
experience in the supply of comprehensive transit solutions 
positioned at the forefront of technology for high value added 
sustainable mobility. 
 
The company is a leader of the railway industry offering one 
of the most comprehensive and flexible arrays of products in 
railway related markets, such as rolling stock, components, 
infrastructure, signalling and services (maintenance, 
refurbishing and financial services). 
 
CAF offers comprehensive global rail solutions which, in 
addition to the supply of trains, includes viability studies, civil 
work, electrification, signalling, maintenance and system 
operation in some cases. 
 
Thanks to these integrated projects based on concession or 
turnkey models, customers are offered a single, global, specific 
solution, a solution that guarantees the integration and 
compatibility of all the systems. 
 
CAF offers an extensive range of products covering all types of 
rolling stock and rail components: 

- High speed trains 
- Regional and commuter trains (diesel and electric) 
- Metros 
- Trams and LRVs 
- Locomotives 
- Axles and components 

Contactos: 

Telefone: +34 943 880 100 
E-mail: caf@caf.net 

Endereço:  
José Miguel Iturrioz, 26 

20200 Beasain (Guipúzcoa) - Spain 
Website: www.caf.net 
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Empresa: Cornelis Bedrijfsauto's B.V. 

País: Holanda 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Since its foundation in 1935, Cornelis Bedrijfswagens has 
undergone enormous development. We have grown from a 
local neighborhood garage into a proven specialist in the field 
of commercial vehicles.  
 
The company (the organization) has offices in Groningen, 
Veendam, Hoogeveen, Leeuwarden, Drachten and Hengelo. 
With 'quality in service' as a revealing credo.  
 
Cornelis Bedrijfswagens is the main dealer of the IVECO brand 
in the three northern provinces and in Overijssel. In addition 
to being the main dealer of the IVECO brand, Cornelis 
Bedrijfswagens in Friesland is also the main dealer of FIAT 
Professional with offices in Leeuwarden and Drachten. 
 
A lot of great things have happened in the transport sector 
over the years. We have seen all the developments. From 
appealing models to surprising innovations. And an increasing 
focus on sustainability. One aspect has remained unchanged: 
the big difference is in the smallest details. That is why our 
services extend considerably further than just supplying 
company cars. Cornelis Bedrijfswagens offers its customers a 
complete package of mobility solutions. Varying from sales 
and repair & maintenance to inspections, modification and 
advice in the field of financing. 
 
Despite the growth, we have retained our accessible character. 
Cornelis Bedrijfswagens consciously opts for a relatively 
small, flat organization. Why? Because we believe in the power 
of short communication lines. 

Contactos: 

Telefone: +31 50 - 541 05 44 
E-mail: info@cornelis-bedrijfsautos.nl 

Endereço: 
Pop Dijkemaweg 31a 

9731 BB Groningen – The Netherlands 
Website: www.cornelis-bedrijfsautos.nl 
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Empresa: CSC Group GmbH 

País: Alemanha 

Nichos: 

880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não especificados 

noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Some of the companies belonging to the CSC Group have 

existed for more than 20 years and work as medium-sized 

companies in the field of metal and art material processing 

including all requirements in small and medium-sized series. 

Flexibility is our strength. With our in-house fleet of up to 7.5t, 

we also offer the pick-up and delivery of the parts to be 

processed. 

 

We use know-how, inexpensive and short-term services in the 

field of: 

- Assembly and visual inspection services 

- Sorting and packing work 

- Metal and plastic processing 

- All kinds of assembly work for the automotive industry 

- Cable assembly 

- Storage, commissioning, packaging, shipping 

Contactos: 

Director-geral: Yüksel Öner 

Telefone: +49 7024 409220 

E-mail: info@csc-group.de 

Endereço: 

Nürtinger Str. 9-17 

73257 Köngen 

Website: csc-group.de 
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Empresa: DAF Trucks België-Belgique NV 

País: Bélgica 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

In 2018, DAF was the best selling heavy truck in Belgium.  
 
With its LF, CF and XF, DAF has been a very familiar image on 
our European roads for years. In 2018, DAF became the best-
selling brand in the heavy truck segment. How's that? Bart 
Bosmans: 'This is the result of years of good work. We 
achieved this result in two ways. First of all, we have invested 
a lot in an independent dealer network: partners that offer a 
high quality service and can serve a large volume. This is not 
irrelevant for customers who have a large fleet. Second, we 
work continuously to improve our products and services. 
 
We were able to reduce average fuel consumption by 7%. If 
you know that fuel represents about 20% of a carrier's TCO 
(total cost of ownership), you understand the impact of this 
progress! 'DAF is therefore extremely grateful to its 
customers. And it wants to guarantee that first place in the 
future. How do you want to do that? Bosmans: 'We want to 
continuously improve the level of our service and the product 
itself. 
 

More power, huge fuel savings and excellent bodybuilder 
friendliness. All this contributes to industry-leading 

transport efficiency. Whether your transportation needs are 
long haul, distribution or construction. Whether you need a 

rigid or a tractor, with two, three or four axles. Our DAF 
trucks offer the best tailor-made solution for every 

application. Your DAF dealer uses advanced software to 
guide you through the selection process, ensuring that the 

specifications exactly match your wishes and requirements. 

Contactos: 

CEO: Bart Bosmans 
Tel:  +32 3 710 14 11 

E-mail:  daf.info.be@daftrucks.com 
Endereço: Luxemburgstraat 17,  

9140 Temse - Belgium 
Website : www.daf.be 
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Empresa: Designlight ireland limited 

País: Irlanda 

Nicho: 851712 - Telefones para redes móveis "telemóveis" ou para 
outras redes sem fios 

Informação 

sobre a 

empresa: 

DesignLight is a leading supplier of high quality architectural 
internal and external lighting, sourced from Europe’s most 
prestigious manufacturers. 
 
Established in 1980, the company is an Irish-owned and family 
run business currently in its second generation and managed 
by Paul Tully and Lorraine Mulhall. Built on technical 
expertise and exceptional experience gained over almost 40 
years, the company has earned an outstanding reputation in 
the lighting industry among the architectural, engineering and 
electrical contracting professions by delivering the most 
appropriate and creative lighting solutions for clients. 
 
The company is also involved in many of Ireland’s best-known 
buildings and landmarks, from galleries and museums to 
company headquarters and office buildings, as well as 
airports, churches, hospitals, hotels, quality retail outlets, 
shopping centres and private houses. External illumination for 
car parks, landscapes, public lighting and architectural 
floodlighting also continues to be an important aspect of the 
business. 
 
The company provides a reliable and efficient service to its 
diverse customer base and brings to the market lighting that 
is always innovative, creative and technologically advanced. In 
doing so DesignLight believes that good lighting design brings 
the fourth dimension to architecture for the living, working 
and leisure environments. 

Contactos: 

Telefone: +353 1 429 55 45 
E-mail: info@designlight.com 

Endereço: 
A2 Ballymount Corporate Park 

Ballymount Avenue 
Dublin 12 - Ireland 

Website: www.designlight.com 
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Empresa: Etablissements lambin et ravau 

País: França 

Nicho: 
880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Founded in 1900, the LAMBIN and RAVAU families joined 

forces and took advantage of the industrial boom to launch a 

weaving production for straps and ribbons in Comines. Closely 

following new technologies, the company prospered in the 

narrow textile industry and established itself in the 1960s as 

a webbing maker: (stowage, lifting and security). Holder of 

several patents, the company is establishing its reputation in 

many markets and consolidating its position with 100% 

French manufacturing. 

 

Integrated in the 80s to the Fauchille group. Lambin et Ravau, 

supported by its power, invests and develops new skills by 

opening up to new business sectors. It has a machine park at 

the cutting edge of technology. Innovation, responsiveness, 

quality are essential for us. Always at the heart of the 

advancement of technical textile professions, Lambin & Ravau 

masters its mission: to be and stay in tune with its customers. 

 

Here are the main skills of the group's companies: 

Polypropylene spinning (extrusion); Linen, cotton, jute, hemp, 

kevelar, polyester, polyamide canvas weaving; Dyeing and 

finishing, embroidery, sublimation; Weaving straps, ribbons, 

braids, bungee cords, elastics, net, fabric; Transformation of 

metal, sheet metal, spring, wire, tube; Plastic injection, 

overmolding; Plastic and metal machining 

Contactos: 

Telefone: +33 3 20 63 06 70 

E-mail: Não disponível 

Endereço: 

107 Place du Château 

59560 Comines - France 

Website: www.lambin-ravau.com 



 

VS   
 
 

106 

Vasconcellos e Sá Associados, S.A. 

 

 

Empresa: Fami Deutschland GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 

870830 - Freios e servo-freios e suas peças, para tratores, 

veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 

automóveis e outros veículos a motor concebidos 

principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 

motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 

para fins especiais, não especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

With 90 years’ experience, we are specialised in the 

manufacture of furnishings for industry, workshops and 

warehouses. 

 

For over 90 years we have been creating solutions for 

industrial furnishings and commercial van equipment to make 

our customers’ jobs easier. We strive to make work processes 

safer and more efficient via solutions specially designed to 

meet the various requirements. It is the passion that drives us 

to do better every day that makes us the perfect partner for 

your company. 

 

Personalisation goes hand in hand with a quest for 

uncompromising quality as far as our industrial furnishings 

are concerned because we want to offer our customers the 

best of Italian manufacturing and a solution that is tailor-made 

to their requirements. 

Contactos: 

Director-Geral: Werner Deininger 

Telefone: +49/8221-27870 

E-mail: info@fami.de 

Endereço: 

Riedweg, 14 

89340 Leipheim – Germany 

Website: www.famispa.com 
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Empresa: FCA Motor Village Spain 

País: Espanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

FCA Group subsidiary concessionaire, with exhibition and 

workshop in Madrid, Majadahonda, Valencia and Seville.  

 

In our dealerships you will find a wide variety of new vehicles, 

used vehicles and Kilometer 0 of all our brands.  

 

Official dealer for Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep and 

Abarth. 

 

With this variety of makes and models it is difficult to leave 

without a car that suits your circumstances, in a single visit to 

our exhibition you will not only find the full range of our five 

brands, but you will also be able to find out about vehicles 

from all segments, from more sporting Abarth or Alfa Romeo, 

Jeep and Fiat SUVs, utility vehicles like the Fiat Panda, Alfa 

Romeo Mito or a wide range of SUVs like the Alfa Romeo 

Stelvio or the new Jeep Compass. 

Contactos: 

Director Geral: Javier Marijuán Arcocha 

Telefone: +34 919015211 

E-mail: não disponível 

Endereço: Avda. de Aragon, 330  

(Pol. Ind. Las Mercedes) 

28022 Madrid – Spain 

Website: https://italianmotorvillage.es 
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Empresa: Ford-Werke GmbH 

País: Alemanha 

Nichos: 

880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas noutro 
local (exceto aquelas para planadores) 

841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não especificados 
noutro local 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros de 

corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca de 
cilindrada > 3.000 cm³ (exceto veículos para transporte de pessoas na 

neve e outros veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 
870830 - Freios e servo-freios e suas peças, para tratores, veículos a 

motor para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e outros 
veículos a motor concebidos principalmente para o transporte de 

pessoas, veículos a motor para transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais, não especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

The Ford-Werke GmbH is a subsidiary of US-based Ford Motor 
Company. 
 
In addition to the main plant in Cologne-Niehl (also the headquarters 
of Ford of Europe since 1998), where the Fiesta and the one-liter 
EcoBoost engines are built, the Saarlouis plant, which produces the 
Focus, and the test site near Lommel in Belgium belong to Ford 
Germany as well as the plant in Almussafes near Valencia (Spain) with 
its production of the models Mondeo , Galaxy , S-Max , Kuga , Transit 
Connect / Tourneo Connect and the two-liter EcoBoost engines. 
 
At the end of 2004, Ford had around 28,000 employees in Germany. In 
October 2009 there were over 17,000 employees in Cologne and 6,500 
in Saarlouis. A total of around 29,000 people worked for Ford-Werke 
GmbH , which produced over a million vehicles annually and in 2008 
had an annual turnover of 19.762 billion euros. In the immediate 
vicinity of the production facilities in Cologne and Saarlouis, a number 
of suppliers have settled in industrial parks (e.g. Benteler, Faurecia , 
Lear, HL Logistics, Ferrostaal Automotive), with a further 2,000 each 
Employees are busy.  
 
In 2015, Ford was the third largest US employer in Germany with 
25,426 employees. After heavy losses in 2018, the headquarters of Ford 
Europe in Cologne announced plant closings and a reduction of 12,000 
employees, with 3,200 of the 5,400 jobs to be cut in Germany by July 
2019.By the end of 2019, the downsizing had progressed to 4,000; 
1000 employees are meanwhile (as of December 2019) on short-time 
work, especially in prototype and tool construction, as there is a lack of 
new models and the production of the street scooter is paused 

Contactos: 

CEO: Gunnar Herrmann 
Telefone: +49-221 9999 2999 

Email: kunden@ford.com 
Endereço: Kundenzentrum 

Postfach 71 02 65 
50742 Köln  - Germany 
Website: www.ford.de 



 

VS   
 
 

109 

Vasconcellos e Sá Associados, S.A. 

 

Empresa: Geesink B.V. – Geesinknorba 

País: Holanda 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Geesinknorba is the world’s leading manufacturer and 

provider of world-class, fit-for-purpose waste management 

solutions as measured by market perception, customer 

experience, return to investors and employee morale. 

 

Geesinknorba manufactures and services refuse collection 

vehicles as well as static and portable compactors.   

 

Headquartered in Emmeloord, the Netherlands, Geesinknorba 

serves markets in Western Europe, Middle East, Africa, Russia, 

and Eastern Europe, providing best in class products and 

services. 

 

We want to make our world a better and more sustainable 

place to live. A world in which we take better care of our 

resources and save precious time doing so. That is why we 

engineer, deliver and service innovative waste collection 

solutions for the waste management industry. Our three 

powerful brands Geesink, Norba and Kiggen bring unique 

effectiveness, efficiency and ease of use for our customers 

while lowering their Total Costs of Ownership. 

Contactos: 

CEO: Xavier Marti Duran 

Telefone: +31 (0) 527 638 200 

E-mail: insidesales@geesinknorba.com 

Endereço: 

Betonweg 8 – 8305 AG Emmeloord 

P.O. Box 52 – 8300 AB Emmeloord 

The Netherlands 

Website: www.geesinknorba.com 
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Empresa: Genie-Route SPRL 

País: Bélgica 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Génie Route sprl has been a supplier of road and construction 

equipment for Belgian and international carriers, industries 

and entrepreneurs for over 46 years in Fleurus and for 10 

years in Gaurain-Ramecroix. 

 

Activities: 

-Sale, service and spare parts (VOLVO TRUCKS) 

-Maintenance and repair of trailers, semi-trailers and heavy 

goods vehicles of all brands. 

-Maintenance, repairs and original parts for buses and 

coaches VOLVO. 

-Sale, maintenance and repair MITSUBISHI FUSO 3.5 to 7.5 t. 

-Sale, service, maintenance and repair VOLVO PENTA and 

VOLVO EC. 

-Import, sale, assistance, maintenance and repair of the 

entire BOBCAT range. 

 

Distributor for Wallonia of VALTRA tractors and approved 

for the public markets 

 

Contactos: 

Director–Geral: Ari Dupont 

Telefone geral: +32 71 823970  

Telefone directo de Ari Dupont: +32 71 82.39.72 

Email de Ari Dupont: ari.dupont@genieroute.be 

Email geral: info@genieroute.be 

Endereço:  

Grand Route, 277 

7530 Gaurain-Ramecroix - Belgium 

Website: www.genieroute.be 
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Empresa: Gercon engineering and developments limited 

País: Irlanda 

Nicho: 
851712 - Telefones para redes móveis "telemóveis" ou para 

outras redes sem fios 

Informação 

sobre a 

empresa: 

GerCon Engineering & Development Ltd. was founded in 1979 

by Oliver Clery. 

The company provides an in-house design service for 

Aluminium Thermal-break windows & doors, Curtain walling, 

mechanical parts, lighting systems and hand rails. 

Sheet metal machinery includes CNC punching, forming and 

welding equipment for working mild steel, stainless steel, 

aluminium and brass. 

The extruded aluminium section manufactures windows, 

doors etc. 

Our toolroom is equipped with lathes, milling and grinding 

equipment. 

Our skilled workforce produce parts from raw material to 

finished assemblies including wiring, glazing and testing. 

 

GerCon Engineering & Development Ltd., design & build many 

product including: 

- Bus/rail Shelters & Walkways 

- Smoking-units for factories and offices 

- Phone pedestals & kiosks 

- Acoustic Hoods for phones 

- Flood barriers (Flo-Bar) 

- Brass/Stainless fittings for hotels/bars etc. 

- Windows/doors for Kingspan clad buildings 

Contactos: 

Telefone: +353-51-295942 

E-mail: sales@gercon.com 

Endereço: não disponível 

Website: www.gercon.com 
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Empresa: G. F. N. 

País: Itália 

Nicho: 
880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Forty years of experience, a highly professional staff, selected 

and tested products: this is G.F.N., a company made of people 

who have sailing in their blood. 

 

G.F.N belives theat the success of a product relies on its quality 

and functionality. For this reason, we select the best products 

from the worldwide market and steadily update our catalogue, 

which deals with more than 16.000 items. 

 

G.F.N stands out not only for the marketing of nautical 

equipment, but also for production. By offering our 

professionalism, continuos technological research, the use of 

new materials, modern desing and incessant monitoring of 

our products, we garantee your safety and make you enjoy 

your passion fully. 

Contactos: 

Telefone: +39 049 9200196 

E-mail: info@gfn.it  

Endereço: 

Via Frattina, 3 

35011 Campodarsego 

(Padova) – ITALY 

Website: www.gfn.it 
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Empresa: Gregoor Trucks NV 

País: Bélgica 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

We started very modestly in 1968 with a garage in Balen- 
Schoor. Four years later we took over a garage in Balen- 
Rosselaar. This project quickly grew into a real agency of OM 
commercial vehicles. 
 
Our professional approach, our 24-hour customer service and 
strong commitment to customers paid off: we grew rapidly 
and successfully focused on the commercial vehicle market. A 
sector in which you cannot stop. In 1980, due to our 
continuous expansion, it was high time to move to a new 
garage complex in the Mol 1 industrial zone. 
 
In 1984 we became the official dealer of the European truck 
brand Iveco . More and more customers from an increasingly 
wider region found their way to Garage Gregoor. In order to 
continue to provide optimal service in an increasingly wider 
region, we opened a second location, Gregoor Trucks, in 
Herentals in 1993 . 
 
In order to respond optimally to the growing market of short 
and long-term rental and hire purchase, we founded our rental 
company Gregoor Renting in 1998 in Herentals. 
 
In 2006 both our branches, in Balen and Herentals, were 
thoroughly expanded. In 2013 we invested heavily in a 
completely new workshop and a commercial building to 
continue to guarantee our service. Today, together with our 
network of sub-dealers, we profile our company as the Iveco 
dealer in the Benelux. 

Contactos: 

Director-Geral: Gregoor Bouwens 
Telefone: +32 14 81 38 77 

Email: não disponível 
Endereço: Industrieweg 1, Industrial zone Mol 1 

2490 Balen 
Website: www.gregoor.be 
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Empresa: Guichon Valves 

País: França 

Nicho: 880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Created in 1921 in Savoie, Guichon is today one of the world 

leaders in the field of special valves for critical industrial 

applications. Its study and calculation capabilities allow the 

company to support the customers during the development 

phase upstream and to position itself as a natural partner of 

these industries, which invent the processes of tomorrow by 

combining industrial performance and environmental 

compliance. 

 

The company distributes its products and services (training, 

studies, support) in more than 50 countries. Its valves quality 

and traceability are 100% guaranteed through a production 

located on its Chambéry site (ISO 9001/18001/14001). The 

ability of Guichon to innovate in its products development and 

manufacture is reflected in the management: six co-directors 

within a shared governance daily apply their skill to place 

people at the heart of the organization, bringing sense, 

cohesion and enthusiasm. They assign to the company the 

vocation of a significant contribution nearby all the its 

stakeholders. 

Contactos: 

Telefone: +33 4 79 44 59 00 

E-mail: não disponível 

Endereço: 

26 Rue Paul Girod 

73000 Chambéry 

France 

Website: www.guichon-valves.com 
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Empresa: Günter Scheuerle 

País: Alemanha 

Nicho: 

870830 - Freios e servo-freios e suas peças, para tratores, 

veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 

automóveis e outros veículos a motor concebidos 

principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 

motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 

para fins especiais, não especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Günter Scheuerle Stukkateurgeschäft is a construction 

company, specialized in plastering trade for 80 years. 

Contactos: 

Proprietário: Günter Scheuerle 

Telefone: +49 07941/6481800 

E-mail: info@ scheuerle-stuck.de 

Endereço: 

Mühlbachweg 6/1 

74629 Pfedelbach 

Germany 

Website: www.scheuerle-stuck.de 
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Empresa: HAMASIA Hamburg GmbH 

País: Alemanha 

Nichos: 

880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não 

especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Main activity: Import and export of agricultural commodities, 

food and beverages, consumer goods, other machinery, 

equipment and accessories, and printed matter. 

Contactos: 

Telefone: +49 40 55566630 

E-mail: info@hamasia.com 

Endereço: 

Brookdamm 16 

21217 Seevetal, Germany 

Website: www.hamasia.de 
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Empresa: Horst Kümmel Handels-GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 

870830 - Freios e servo-freios e suas peças, para tratores, 

veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 

automóveis e outros veículos a motor concebidos 

principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 

motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 

para fins especiais, não especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

As the largest construction machinery rental company in Germany, 

Austria and Poland, we offer you an individual solution for every 

requirement that suits you and your building project. 

 

Our range includes construction machinery, construction 

equipment, room systems, work platforms and telescopic machines, 

vehicles, plus equipment, whatever you need - for rent and 

purchase. With our rental park, building shop and service offering, 

we are the leading provider for construction, trade, industry and 

municipalities. Our 1,500 employees in over 150 centers with their 

own workshops, a fleet of over 80,000 rental units and an all-round 

service guarantee that our customers always receive the machine, 

service and advice they need. 

 

We opened new centers in Berlin, Dresden, Hamm, Fulda, 

Forchheim and Rosenheim. Another new center opened in Krems / 

Donau (Austria) in autumn. And we're far from done. We 

continuously identify the needs in the market. We are also 

constantly expanding our special centers at central locations. 

There are numerous HKL work platform and telescope centers 

(ATC) in many regions, such as Dortmund, Bielefeld, Cologne, 

Hamburg, Leipzig, Nuremberg and Frankfurt am Main, Berlin and 

Stuttgart. You can find our nationwide HVAC power centers in 

Dortmund, Oranienburg, Hamburg, Langenfeld, Rostock and 

Leipzig. We bundle our expertise for you. 

Contactos: 

Telefone: +49-336382953960 

Email: info@hkl-baumaschinen.de 

Endereço: Frankfurter Chaussee 56a 

15370 Vogelsdorf 

Germany 

Website: https://www.hkl-baumaschinen.de/ 
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Empresa: Industrial Carrocera Arbuciense 

País: Espanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Founded in 1888, from its very beginning worked on the 

manufacture of bodyworks.  

 

It spent its first years building carriages and stagecoaches.  

 

Currently the company is specialized in the manufacture of 

bodyworks for minibuses used in passenger transport. Our 

mission is to guarantee our customers a product for an 

efficient, safe and comfortable transport. 

 

Innovation is part of our DNA. Innovation means moving 

forward, and is our base for creating a more efficient and 

higher quality product every day. Our philosophy is to make 

out of design, comfort and creativity the growth levers in 

order to be more competitive and continuously improve the 

product. 

Contactos: 

CEO: Gael Queralt Mirbelle 

Telefone: +34 972 860 165 

E-mail: indcar@indcar.es 

Endereço:  

Polígono Industrial Torres Pujals, 4 

17401 Arbúcies (Girona) – Spain 

Website: www.indcar.es 
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Empresa: Kanematsu GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 
841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não 

especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

 

Kanematsu Group provides a broad array of products and 

service through extensive business operations centered on 

Electronics & Devices, Foods, Meat & Grain, Steel, Materials & 

Plant, and Motor Vehicles & Aerospace. 

 

Kanematsu corporation is a Japan-based trading company.  

 

Kanematsu GmbH operates a general trading company. The 

Company provide services to the following areas including 

foods and grains, electronic devices, motor vehicles, 

aerospace, health care, pharmaceutical, and iron and steel 

foreign trade. Kanematsu serves customers in Germany and 

all around the world. 

 

Contactos: 

Telefone: +49-211-3689-0 

E-mail: não disponível 

Endereço: Oststrasse 34 

D-40211 Duesseldorf 

Germany 

Website: https://www.kanematsu.co.jp/ 
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Empresa: LADA Automobile GmbH 

País: Alemanha 

Nichos: 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros de 

corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca de 
cilindrada > 3.000 cm³ (exceto veículos para transporte de pessoas na 

neve e outros veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 
870830 - Freios e servo-freios e suas peças, para tratores, veículos a 

motor para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e outros 
veículos a motor concebidos principalmente para o transporte de 

pessoas, veículos a motor para transporte de mercadorias e veículos a 
motor para fins especiais, não especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Lada is a car brand owned by AvtoVAZ, an association based on the 
Russian car factory located in Togliatti. AvtoVAZ comes from the 
acronym VAZ, an acronym for "Volzhsky Avtomobilny Zavod" 
(Russian traliteration), which means "Volga Automobile Factory". 
The name Lada replaced the original "Zhiguli", whose similar 
phonetics with "Gigolo" ended up hurting exports. The brand 
became famous in Eastern Europe with the Lada 2105 Laika / Riva, 
an economical car sold in large quantities during the years 1980-90, 
and even today one of the models with the longest production time. 
However, subsequent models have not achieved the same success. 
 
Currently, the company has a cooperation agreement similar to a 
joint venture with GM (General Motors - Germany), which qualifies 
investments to remove the new Niva (VAZ 2123), which is 
assembled on Avtovaz's premises, leaving the company. Assembly 
line with the Chevrolet emblem. Currently, the name Niva belongs 
to GM and the old Niva (VAZ 2121) is now called Lada 4x4. 
International cooperation helped the Russian factory to have a new 
and quality product, but also gave the impetus to design a new 
vehicle on the market, the Lada Kalina, in hatch, sedan and station 
wagon versions, of external and internal beauty at the height. their 
peers from other international brands. 
 

The company currently produces the Granta, a sedan designed in 
partnership with Renault, which partially owns AvtoVAZ; the 

Vesta, a sedan with bold and modern lines, by Steve Mattin, the 
brand's current designer; the Priora, a small sedan launched in 

2007; Kalina, with sedan, hatch and station wagon variations; the 
old 4x4, better known as Niva, which was present in Brazil in the 

90s; the Largus, station wagon version of our first generation 
Renault Logan and the recently launched X-Ray, also awaited by 

Steve Mattin, bearing our current Renault Sandero. 

Contactos: 

Telefone: +49 - 4161 600 700 
Email: info@lada.de 

Endereço: Erlengrund 7 - 11 
21614 Buxtehude – Germany 

Website: https://www.lada.de/ 
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Empresa: Linde Material Handling Ibérica 

País: Espanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

A Linde Material Handling Ibérica é a filial da Linde Material 
Handling GmbH para Espanha e Portugal. Entre as suas linhas 
de negócio destaca-se a comercialização de equipamentos 
novos, veículos robotizados, serviços pós-venda, aluguer de 
curto e longo prazo, equipamentos recondicionados, gestão de 
frotas e soluções intralogísticas integrais. A Linde está 
presente em toda a Península Ibérica, incluindo as ilhas e 
dispõe de uma rede de 22 concessionários exclusivos e 11 
delegações próprias. 
 
A nossa densa estrutura, juntamente com o nosso 
compromisso de serviço, permite-nos estar perto dos nossos 
clientes e converter-nos no seu sócio fiável que proporciona 
soluções e serviço para todas as suas necessidades de 
movimentação de mercadorias. 
 
LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA EM NÚMEROS: 
- 11 Delegações Próprias e 16 concessionários exclusivos, em 
Espanha e Portugal, incluindo as ilhas 
- 476 funcionários diretos e 1.100 indiretos 
- 11 Delegações próprias 
- 16 concessionários exclusivos 
- 535 Técnicos especializados e polivalentes de Serviço 
 
A Linde Material Handling é um dos maiores fabricantes 
mundiais de empilhadores e de equipamentos de tecnologia 
de armazenamento e define padrões, há mais de 50 anos, nas 
soluções de equipamentos de movimentação de cargas, gestão 
de frotas, sistemas de assistência ao condutor e serviços de 
assistência. 

Contactos: 

Telefone: +34 936 633 232 
E-mail: info@linde-mh.es 

Endereço: 
Avda. Prat de la Riba 181 

08780 Pallejà – Barcelona - Spain 
Website: www.linde-mh.es/ 
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Empresa: M. & M. Qualtech limited 

País: Irlanda 

Nicho: 
851712 - Telefones para redes móveis "telemóveis" ou para 

outras redes sem fios 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Global provider of electronic manufacturing services for high 

cost of failure environments. 

 

M&M Qualtech is a full service and manufacturing company 

specialising in electronics for challenging applications. Our 

core competencies lie in providing solutions to mission critical 

and high cost of failure environments, with complex 

technology requirements. For over thirty years, we have been 

helping SME’s, multinationals and start-ups around the world 

in bringing their new technologies from concept to maturity. 

We work with customers in five specialist areas: Medical 

Device, Automotive, Aviation, IOT and ICT. 

 

From development to assembly, testing and order fulfilment, 

M&M Qualtech provides a total lifecycle solution for all of your 

outsourcing needs. Our highly skilled team of engineers 

collaborate with our partners to cost effectively introduce new 

designs and prototype new products. 

 

Quality is at the forefront of everything we do at M&M 

Qualtech. Our quality systems and best in class inspection 

capabilities enable a robust, quality focused process. 

Contactos: 

Director-geral: Roger Grant 

Telefone: +353 (0) 91756677 

E-mail: info@mmqualtech.ie 

Endereço: 

Parkmore Business Park West 

Galway, Ireland H91 V3KP 

Website: www.mmqualtech.ie 
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Empresa: Machinex 

País: Alemanha 

Nicho: 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 

concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 

de corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca 

de cilindrada > 3.000 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos do 

nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Since 1964, we stand for international sales and distribution 

of high quality products in the market segments of 

automobiles and automotive spare parts, trucks and spare 

parts as well as any kind of industrial machinery. 

 

Our range covers industrial machinery, building material and 

equipment for the Oil and Gas Industry, to name a few. 

Specialized in international sales and distribution of high 

quality products in the automotive market, we take pride in 

dealing with any product on demand – from fertilizer to 

screws – with the same attention and care we give to 

exporting oil rigs or passenger trains. We search the global 

market and counsel our customers to make sure they get the 

best on offer. 

Contactos: 

Management board: Faramarz Bakhtiyari 

Telefone: +49 69 / 95 00 16 – 0 

E-mail: info@machinex.de 

Endereço: Berner Straße 14 

60437 Frankfurt / Main 

Germany 

Website: www.machinex.de 
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Empresa: Marubeni Europe PLC Düsseldorf Branch 

País: Alemanha 

Nicho: 
841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não 

especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Marubeni Europe plc is a subsidiary of Marubeni Corporation, 

one of Japan’s leading general trading companies.  Our trading 

activities span a broad range of goods and commodities, 

including machinery and equipment. 

As well as our trading operations, we are a major investor, and 

we act as organisers for large-scale projects in various sectors, 

notably energy, power and transportation. 

 

Marubeni has had offices in Europe for over 50 years. As part 

of the Marubeni Group, comprising over 131 offices in 66 

countries and around 450 consolidated companies, we have 

access to an extensive and exclusive business information 

network. 

 

Through our long experience of trade in a broad range of 

goods and equipment, commodities and natural resources, we 

have developed outstanding expertise in finance, risk 

management, logistics, product development and the 

organisation of large-scale projects. 

Contactos: 

Telefone: +49 211 36710 

E-mail: não disponível 

Endereço: 

Düsseldorf Branch 

Benratherstr. 18-20 

Düsseldorf 40213 

Website: https://europe.marubeni.com/ 
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Empresa: Mefro Metallwarenfabrik Fischbacher GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 

870830 - Freios e servo-freios e suas peças, para tratores, 

veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 

automóveis e outros veículos a motor concebidos 

principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 

motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 

para fins especiais, não especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

With our 3 business areas of wheels, transport equipment, 

forming technology, our broad production program and our 

technical competence can be regarded as unique worldwide. 

 

The extraordinarily positive development of our company in 

recent years has many reasons. The decisive factor for success, 

however, is that our customers place the greatest trust in our 

quality. 

 

Quality is our top priority. This applies to all of our three 

business areas. Regardless of whether we manufacture 

transport equipment for house, yard and agriculture, double 

disc wheels for harvesters, industrial trucks and car trailers or 

parts and systems for the automotive industry. In everything 

we do, we have a fixed standard: top quality for maximum 

customer satisfaction! 

Contactos: 

Director-geral: Dr. Alfred Fischbacher 

Telefone: +49 (0) 80 32 / 181-0 

E-mail: sales@mefro.de 

Endereço: 

Ludwig-Thoma-Straße 29 

D-83101 Rohrdorf 

Website: www.mefro-metallwarenfabrik.de 
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Empresa: Mercedes-Benz Belgium Luxembourg AS 

País: Bélgica 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Mercedes-Benz is both a German automotive marque and, 

from late 2019 onwards, a subsidiary of Daimler. 

 

 Mercedes-Benz is known for producing luxury vehicles and 

commercial vehicles. 

 

In 2018, Mercedes-Benz was the largest seller of premium 

vehicles in the world, having sold 2.31 million passenger cars. 

 

In addition to producing automobiles, the company also 

manufactures buses, aircraft engines, trucks, among other 

means of transport. It currently also manufactures engine 

prototypes for the Formula 1 teams at Racing Point, Williams 

and Mercedes GP itself. Mercedes GP is currently world 

champion, along with its driver Lewis Hamilton. 

Contactos: 

CEO: Pierre-Emmanuel Chartier 

Telefone: +32 2 724 12 11 

Email: não disponível 

Endereço:  

Avenue du Péage 68 

1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgium 

Website : www.mercedes-benz.be 
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Empresa: Mertel Italo Cars Nürnberg GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 3.000 cm³ 

(exceto veículos para transporte de pessoas na neve e outros 

veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Mertel Italo Cars Nuremberg is your official FERRARI dealer 

for the greater Bamberg , Bayreuth , Coburg , Hof and 

metropolitan regions of Nuremberg. 

 

Mertel also offers a powerful and extensive service network 

with services at the highest level. 

Contactos: 

Director-Geral: Siegfried Mertel 

Telefone: +49-911-9379370 

Email: info@italocars-nuernberg.de 

Endereço:  

Röthensteig 2-10 

90408 Nuremberg – Germany 

Website: https://www.italocars-nuernberg.de 
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Empresa: Moeyersons NV 

País: Bélgica 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Moeyersons was established back in 1955, when the company 

began constructing wheelbarrows and trailers, generally in 

wood and steel. Over the years, many changes have taken 

place, with new materials and a bigger workforce, but the 

main difference, of course, is in the quality of our products. 

Wood and steel have gradually been replaced by aluminium, 

plywood, polycarbonate and many other modern materials. In 

1978, the manufacturing area was extended for the first time, 

creating space for more employees and increased production. 

 

Moeyersons has been regarded as an innovative and high-

quality company since 1962. Today, more than 50 employees 

are engaged in bodywork construction, and the company’s 

buildings cover more than 8,000 square metres. Thanks to 

sustained perfection of the production process, Moeyersons 

achieved ISO 9001 certification in 2008, although our 

engineers are continuing with their non-stop efforts to 

develop new systems to improve our products. 

Contactos: 

Directora-Geral: Veerle Josepha Valentina Moeyersons 

Telefone: +32 52 30 08 21 

E-mail: info@moeyersons.be 

Endereço:  

Achterheide 26 

1840 Londerzeel 

Belgium 

Website: www.moeyersons.be 
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Empresa: Molex Italy 

País: Itália 

Nicho: 880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Molex is a leading global supplier of advanced electronic 

components and solutions. 

 

When you're developing products that meet tomorrow's 

demands, you need a partner with the expertise to solve your 

challenges. Molex (a subsidiary of Koch Industries) is a 

globally recognized provider of electronic solutions in a wide 

range of industries, including data communications, consumer 

electronics, industrial, automotive, commercial vehicle and 

medical. 

 

Through our collaborative process, we take a multi-

dimensional approach that brings together engineers, product 

designers and manufacturing to ensure the design cycle is 

smooth and seamless. 

 

We have design and manufacturing facilities around the 

world, with an expert team of problem-solvers who work 

across borders to help bring your vision to life. With more than 

75 years of experience, we lead the industry in R&D 

investment, striving to develop and deliver innovative, high-

quality, reliable solutions that can be customized to meet your 

needs. 

Contactos: 

Telefone: +39 (02) 95055250 

E-mail: não disponível 

Endereço: 

Via Achille Grandi, 8 – Palazzo A (Piano Terra) 

20063 Cernusco sul Naviglio 

Milano 

Website: www.molex.com 
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Empresa: Monz GmbH & Co. KG 

País: Alemanha 

Nichos: 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 3.000 cm³ 

(exceto veículos para transporte de pessoas na neve e outros 

veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

870830 - Freios e servo-freios e suas peças, para tratores, 

veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 

automóveis e outros veículos a motor concebidos 

principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 

motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 

para fins especiais, não especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

MONZ International mbH & Co. KG is an international trading 

company based in Trier / Germany. 

 

We offer a variety of cycling products to the trade. 

Our customers receive well-thought-out, complete solutions – 

from conception to production to delivery – always at a 

competitive price-performance ratio. 

 

In combination with a company history of more than 80 years 

we have a wide range of experience and the necessary 

expertise to respond to logistical challenges and carry out 

orders to the highest quality standards and on schedule. Our 

competent staff always respond to the desires and ideas of our 

customers in a professional and flexible manner. 

 

In addition, we also provide skilled support to our end 

customers through our after-sales service, from handling of 

equipment to warranty processing. 

 

With MONZ International you have the right partner at your 

side for a successful and long-term business relationship. 

Contactos: 

Telefone: +49 651 / 200673-20 

E-Mail: info@monz-international.de 

Endereço: 

 Schöndorfer Straße 60 - 62 

54292 Trier / Germany 

Website: www.monz-international.de 
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Empresa: MORITANI GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 
841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não 

especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Trading company selling various industrial machines, 

equipment, hardware and instrumentation. 

 

We sell to end users, OEMs, EPCs and through distribution to 

industries including Automotive, Power, Oil & Gas, Chemical, 

Rubber Products, Glass & Ceramics, Plant Engineering and 

Machinery. 

 

The Company offers lithium batteries, chlorination systems, 

heat exchangers, valves, and other products 

Contactos: 

Telefone: +49-(0)69-660539-0 

E-mail: não disponível 

Endereço: 

Lyoner Straße 14 

60528 Frankfurt am Main, Germany 

Website: www.moritani.de 

 

 

 

 

 

 



 

VS   
 
 

132 

Vasconcellos e Sá Associados, S.A. 

 

 

 

Empresa: Motex 

País: França 

Nicho: 
880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Main activity: wholesale of electronic and 

telecommunications components and equipment. 

Contactos: 

Telefone: +33 4 94 97 17 67 

E-mail: motex@motex.fr 

Endereço: 

53 avenue Georges Clémenceau  

83120 SAINTE-MAXIME – France 

Website : www.motex.fr 
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Empresa: Nacional Motor, S.A.U. / Derbi 

País: Espanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Derbi is a manufacturer of motorcycles, scooters, mopeds 

and recreational all-terrain vehicles produced by Nacional 

Motor S.A.U., a Spanish subsidiary of Piaggio & Co. SpA. 

Contactos: 

Telefone: +3480081829800 / +39 0654547103 

Email: não disponível 

Endereço: não disponível 

Website: www.derbi.es 
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Empresa: Pattonair SAS 

País: França 

Nicho: 880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Pattonair are the leading global aerospace and defence 

supply chain service provider, with nearly half a century of 

experience in the industry. 

 

Pattonair remove supply chain complexity and cost, bringing 

quality, value and performance every time to every customer. 

 

The core of our business is developing bespoke solutions for 

handling many thousands of mission-critical ‘C and B class’ 

parts. We have extensive relationships with several 

manufacturers globally, giving us access to a wide range of 

products. Our high quality standards and approval system 

allows for faster, more efficient and cost effective aerospace 

product distribution. This allows us to help you enhance your 

competitive edge through effective supply chain 

management, allowing you to focus on your core business 

activity, whilst increasing efficiency, improving product 

availability and profitability. 

 

Every year, over 2,000 customers trust Pattonair to provide 

products and services in support of their global operations. 

These customers include Airbus, BAE Systems, Eaton, GE, 

Meggitt, Parker, Rolls-Royce, Safran Group and UTC. To these 

and many more MRO, Airframe, Systems and Engine OEMs, 

we offer a truly global presence in the Aerospace sector, with 

unparalleled service and quality 

Contactos: 

Telefone geral: +33 1 34 18 61 00 

E-mail: ventesfrance@pattonair.com 

Endereço: 

ZAC du Chêne Bocquet, 

Boulevard Henri Navier, 

Taverny 95150 - France 

Website: www.pattonair.com 
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Empresa: Permaswage/ PCC Fluid Fittings 

País: França 

Nicho: 
880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Permaswage/PCC Fluid Fittings is the fluid fittings 

technology leader for the Aerospace & Defense industry. 

 

PCC Fluid Fittings specializes in offering comprehensive 

solutions with technology development and manufacturing 

capability strategically located globally and the widest 

assortment of fittings configurations, suitable for commercial 

and military aerospace applications. 

 

Permaswage and Airdrome are consolidated under PCC. 

 

Headquartered in the Gardena, California, PCC Fluid Fittings 

operates integrated manufacturing facilities in the USA, 

France, Mexico and China, that are dedicated to quality, on-

time delivery, and customer service. 

Contactos: 

Director-geral: Damien de Veryac 

Telefone: +33 1 30 79 17 20 

E-mail: não disponível 

Endereço: 

5 rue des Dames 

BP 60025 

78344 Les Clayes-sous-Bois 

CEDEX FRANCE 

Website: www.permaswage.com 
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Empresa: Posco Daewoo Deutschland GmbH 

País: Alemanha 

Nichos: 

880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

870830 - Freios e servo-freios e suas peças, para tratores, 

veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 

automóveis e outros veículos a motor concebidos 

principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 

motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 

para fins especiais, não especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

With over 100 global networks around the world, Posco 

Daewoo does various business with local and international 

customers, carrying a wide range of products including steel, 

metal, machinery, automotive component, Industrial 

electronics, steel raw material, non-ferrous metal, chemical 

and agro-fishery product. 

Contactos: 

Telefone: +49-69-2474-941-00 

E-mail: não disponível 

Endereço: Lurgiallee 16 

Frankfurt am Main 

D-60439 Germany 

Website: não disponível 
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Empresa: Rad NV 

País: Bélgica 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

RAD is today the market leader in the distribution and sale of 

motorcycle clothing and accessories. 

 

RAD has: 

- 1 webshop 

- 8 stores in Belgium (up to 2000 m² of pleasure shopping) 

- Supplier for hundreds of motorcycle dealers across 

BENELUX 

-Each RAD store: up to 2,000 m² of pleasant shopping 

-More than 80 brands 

-More than 13,000 different products 

-Always the latest products launched 

 

Find the most famous brands at very competitive prices in 

RAD stores: Alpinestars, REV'IT !, Givi, Shoei, LS2, Shark, 

Schuberth, Sena, Segura, Interphone, TomTom, Cardo, Abus, 

Macna and a bunch of other brands. 

Contactos: 

Proprietários: Roos e Andre De Meyer 

Telefone: +32 9 282.94.10 

E-mail: info@rad.eu 

Endereço:  

Landegemstraat 

49031 Gent, Belgium 

Website: www.rad.eu 
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Empresa: Ravo B.V. 

País: Holanda 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

RAVO is the largest developer and producer of compact mid-
size sweepers in Europe.  
 
The organization was founded in 1964 in Alkmaar, the 
Netherlands, where our head office and modern production 
facility are still located.  
 
RAVO’s strength lies in extensive pioneering experience and 
the combination of solid, proven technology with intelligent 
innovation and strong cooperation with customers. In this 
way, the company contributes to a cleaner environment, 
improvement of public health and the wellbeing of people in 
urban areas with its sweeping machines. 
 
Since 2009, RAVO has been part of the Fayat Group, a French 
family business with a network of over 130 autonomous 
companies structured in seven divisions: building and public 
works, steelworks, electricity, electronics and IT, road 
equipment, material handling, and hoisting equipment and 
pressure vessels. RAVO is part of the road equipment division 
and since 2017 has been part of a business unit together with 
street sweeper manufacturers Mathieu and Scarab called 
Fayat Environmental Solutions. By joining forces, we offer a 
wide range of street sweepers in the sub-compact, compact, 
compact mid-size and truck-mounted sectors. 

Contactos: 

CEO: Karel Goedkoop 
Telefone: +31725673232 

E-mail: info@ravo.fayat.com 
Endereço: 

Otterkoog 1 
1822 BW Alkmaar, the Netherlands 

PO Box 286 
Website: www.ravo.fayat.com 
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Empresa: Rhombus Rollen Holding-GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 3.000 cm³ 

(exceto veículos para transporte de pessoas na neve e outros 
veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Quality and service have a long tradition at RHOMBUS Rollen. The 
firm is the oldest industrial manufacturer of wheels and castors in 
Europe. Founded in 1899 in Burg an der Wupper, Albert Schulte 
Söhne GmbH & Co. first started with the production of castors and 
wheels for pianos. Under the brand name "RHOMBUS", the firm was 
already supplying a wide range of castors for various areas of 
application in the midthirties of the last century. In the fifties, the 
manufacturer emerged from the "Bergisches Land" to become one 
of the leaders in the sector. In 1994, the firm took the name of its 
brand and has since operated as RHOMBUS Rollen 
 
Success through strong partnership In addition to its home base in 
Hückeswagen, RHOMBUS Rollen also has a main production unit in 
Malaysia. It also has a subsidiary in France and a close-knit sales 
network in many other countries. 
 
Since April 2009, RHOMBUS has joined the Colson Group, the 
premier manufacturer of castors and wheels in the world. The 
Colson Group is made up of 21 distinct castor companies located in 
16 countries around the world. With this strong partnership, 
RHOMBUS Rollen has set the points for the future.  
 
Castors and wheels by RHOMBUS keep your business rolling. 
You can choose between furniture castors, apparatus castors, 
medical-technical castors, transport equipment castors, stainless 
steel and heavy duty castors with various housings, attachments 
and fixings. 
 
Furthermore our product range contains a variety of wheels, which 
are made of rubber, polyamide, polypropylene, thermoplastic 
elastomer (TPE) and polyurethane (TPU): more than 20,000 articles 
in total. 

Contactos: 

Director-geral: John Andrew Smithies 
Telefone: +49-(0)2192-9368-0 

E-mail: info@rhombus-rollen.com 
Endereço: 

Industriestraße 8 
42499 Hückeswagen – Germany 

Website: www.rhombus-rollen.com 
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Empresa: Roelofsen Carrosseriebouw Raalte B.V. 

País: Holanda 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Roelofsen Horse trucks developes customized transport 

solutions. From equestrian transportation and service trucks, 

to trucks for ice skating and motorports. From a second-hand 

to a brand new Renault, MAN, Volvo, Mercedes or Scania as a 

base, anything is possible. There is no request too special, 

specific or personal, we will create a transport solution that 

fits your situation. 

 

The entire production of the truck takes place in our modern 

factory that is situated in Raalte. It is executed by our 

experienced bodywork builders, electricians, plumbers, 

interiour builders and furniture makers. Sustainable 

materials, modern techniques and a high level of finishing lay 

the foundation of our products and guarantee a high quality.  

 

Our customers include show jumping riders, dressage riders, 

commercial stables, stud farms, but also recreational riders 

and riders practice disciplines such as drive, western riding 

and eventing. 

Contactos: 

Telefone: +31 - (0)572 - 356929 

E-mail: não disponível 

Endereço: 

Heesweg 41 

8102 NB Raalte 

The Netherlands 

Website: www.roelofsen.eu 
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Empresa: Scania Production Zwolle B.V. 

País: Holanda 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Scania is a leading manufacturer of heavy commercial 

vehicles, buses and industrial and marine engines. In the 

Netherlands, the Scania organization has approx. 3,000 

employees spread over the factories in Zwolle and Meppel and 

40 sales and service offices throughout the Netherlands.  

 

The factory in Zwolle is the largest Scania factory in the world. 

The company has approximately 50,000 employees 

worldwide, has several factories in Europe and Latin America 

and is represented in more than 100 countries. 

 

Zwolle is home to Scania's largest and most modern assembly 

plant in Europe. This location accounts for no less than 60% of 

the annual production. In our factory we make complete 

trucks from all kinds of parts. We deliver our trucks to more 

than 80 countries in the world. 

 

In our factory we have the ability to produce as many as 180 

trucks on two production lines. Every day, more than 2,000 

employees work on our product with passion and pride. The 

production and logistics departments work in a two-shift 

system. 

Contactos: 

Telefone: +31 (0) 38-4977611 

E-mail: não disponível 

Endereço:  

Russenweg 5 

8041 AL Zwolle - Netherlands 

Website: www.scania.com/productionunitnetherlands 
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Empresa: Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 
de corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca 

de cilindrada > 3.000 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos do 

nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

At Schmidt Kommunalfahrzeuge we have the technology. With over 
40 years of experience in disposal logistics we are now considered 
one of the leading suppliers of new, used and refurbished 
equipment. Our particular strength lies in our many years of 
experience combined with practical, competent and efficient advice. 
We have an excellent understanding of market and customer 
requirements, as well as of the technical equipment that is needed 
to meet them. We offer perfectly adapted solutions that can be 
flexibly implemented thanks to our wide selection. 
 
We permanently stock hundreds of available vehicles. Our Groß-
Rohrheim and Brahmenau locations feature large workshops that 
enable us to offer competent support for private and public service 
providers. We also have a branch in Lodz (Poland), and in addition 
we offer a wide range of global export services. Our customers 
include many well-known institutions, among them the UN, GIZ, and 
BDI. We also support various infrastructure projects in Africa and 
the Arab world. As your municipal vehicle specialists we can find the 
right solution for you, too. 
 
A VIEW AT OUR SERVICES: 
- Full range of municipal equipment (refuse trucks, street sweepers, 
suction trucks, skip loaders and hookloaders, etc.) 
- Quick delivery of new vehicles in customer-specific configurations 
- Large variety of used/refurbished vehicles available on short 
notice 
- Sales 
- Hire 
- Consulting 
- Maintenance/repair service/roadworthiness inspection - safety 
checks 
- Export Service 

Contactos: 

CEO: Jens Skowronnek 
Telefone: +49 6245 90780-0 

E-mail: info@schmidt-kommunal.de 
Endereço: 

Industriestraße 4 
68649 Groß-Rohrheim – Germany 

Website: www.schmidt-kommunal.de 
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Empresa: Seat 

País: Espanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

SEAT is a Spanish automobile manufacturer with its head 

office in Martorell, Spain. It was founded on May 9, 1950, by 

the Instituto Nacional de Industria (INI), a Spanish state-

owned industrial holding company. It quickly became the 

largest supplier of cars in Spain. In 1986, after 36 years being 

publicly listed as an independent automaker, the Spanish 

government sold SEAT to the German Volkswagen Group of 

which it remains a wholly owned subsidiary. 

 

The headquarters of SEAT are located at SEAT's industrial 

complex in Martorell near Barcelona. By 2000, annual 

production peaked at over 500,000 units; in total up to 2006, 

over 16 million cars have been produced including more than 

6 million from the Martorell plant, with three-quarters of the 

annual production being exported to over 70 countries 

worldwide. 

 

SEAT is the only major Spanish car manufacturer with the 

ability and infrastructure to develop its own cars in-house 

today. 

Contactos: 

CEO: Carsten Isensee 

Telefone: +34 937 08 50 00 

E-mail: não disponível 

Endereço: 

Cami Complex Seat, s/n,  

08760 Martorell, Barcelona, Espanha 

Website: www.seat.com 
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Empresa: Senju Metal Europe GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 
841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não 

especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Senju is a global company contributing to society through our 

joint technology. 

 

With soldering materials, factory automation equipment, and 

slide bearings as our mainstay businesses, we are involved in 

the development of diverse high-tech solutions in every field 

such as the electrical and electronic devices, semiconductors, 

and automobile. 

 

Products:  

- Lead-free solder 

- Flux 

- Lead-containing solder 

- Factory automation (FA) equipment 

- Plain bearings 

- Plating anode 

Contactos: 

Telefone: +49-69-2980150 

E-mail: 

Endereço: 

Kirchnerstrasse 6-8 

60311, Frankfurt Am Main, Germany 

Website: www.senju.com 
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Empresa: Sicamb 

País: Itália 

Nicho: 
880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

SICAMB was founded in 1975 on the initiative of Martin-Baker 

Aircraft Co. Ltd and President Umberto Klinger, with the main 

purpose of production and overhaul of Martin-Baker ejection 

seats and major sub-assemblies manufacturing for civil and 

military aircraft. 

 

The Company is located in Latina, 70 km south of Rome, close 

to a Military Airport used by the Italian Air Force as a Basic 

Training School. 

 

The workshop is divided into three main areas: the first is 

essentially located for the manufacturing of parts and for seat 

assembly, while the second is for assembly of aircraft 

structures and the third is for composite production. The 

latter is located in a hangar that is capable of accommodating 

large structural parts, with each bay over 20 metres wide, 

while the full height is 8.5 metres. 

 

After 30 years of experience and technical expertise, along 

with the ability to work in most of the latest alloys combined 

with internationally recognised approvals, SICAMB is in the 

position to supply a unique service to the Aerospace 

companies of the World. 

Contactos: 

Telefone: +39 0773 6541 

E-mail: information@martin-baker.com 

Endereço: 

Via Eschido 1 

Latina - Italy 

Website: www.sicamb.com 

https://martin-baker.com/contact/martin-baker-italy/ 
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Empresa: ŠKODA AUTO Deutschland GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 3.000 cm³ 

(exceto veículos para transporte de pessoas na neve e outros 
veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

ŠKODA AUTO Deutschland GmbH in Weiterstadt has been 
present on the German market since September 1991. In 
Germany, the cars with the winged arrow in the logo are 
enjoying increasing popularity thanks to the modern product 
range and the excellent price / value ratio.  

In 2017, over 194,000 new ŠKODA vehicles were registered as 
passenger cars in Germany, which corresponds to a market 
share of 5.6 percent. This means that ŠKODA has not only been 
the number one import brand in Germany for the ninth year 
in a row, but has also further consolidated its position among 
the renowned volume brands. ŠKODA AUTO is a brand of the 
Volkswagen Group. 
 
The parent company of ŠKODA AUTO Deutschland, ŠKODA 
AUTO a.s. based in Mladá Boleslav, is one of the oldest still 
producing car manufacturers in the world. In 2015, the 
traditional brand celebrated its 120-year company history and 
110 years of innovative automobile construction. ŠKODA 
AUTO employs over 35,000 people worldwide and is 
represented in over 100 countries around the world. 
 

In 1895 the mechanic Václav Laurin and the bookseller 
Vaclav Klement em Mladá Boleslav decided to produce 

bicycles. Just four years later, Laurin & Klement was the 
largest bicycle manufacturer in the country and cameçou in 
the same year with the production of motorcycles. After the 

first prototypes around the turn of the century, the 
production of automobiles started in Mladá Boleslav in 1905. 

Laurin & Klement's first car, the Voiturette A, was the 
beginning of our success story. 

Contactos: 

Director : Mr. Steffen Hantusch 
Telefone: +49 35 91/27 27 6 – 0 
E-mail : info@hantusch-skoda.de 
Endereço : Wilthener Strasse 37 

02625 Bautzen 
Website: https://hantusch-skoda.de/ 

https://hantusch-skoda.de/


 

VS   
 
 

147 

Vasconcellos e Sá Associados, S.A. 

 

 

Empresa: Smeets en Zonen NV 

País: Bélgica 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

We are one of the biggest suppliers in Europe, since 1976 

we're importing and exporting all kind of trucks, trailers, 

machinery & parts, new and used.  

 

We have a stock of more than 1000 units always available. 

Every year we selling worldwide more than 2.500 units.  

 

Service A-Z: 

- Adjustments and services in our workshops 

- Arrange efficient loading of your goods 

- Shipping–transportations of your goods 

- Arrange all formalities 

 

Every day we have new entries, many satisfied customers are 

buying in confidence, so 50% of our trucks are sold before they 

come in. 

Contactos: 

CEO: Jaak Smeets 

Tel.Geral:  +32 89 30 17 007/ +32 89 30 17 13 

Email: info@smz.be 

Endereço: 

Industrial estate canal Noord 1157 

3960 Bree 

Belgium 

Website: www.smz.be 
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Empresa: Sofos Energía 

País: Espanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Sofos is a leading company with an international presence in 

numerous countries where it provides solar energy facilities. 

 

We offer our services in Spain and America. By the end of 

2019, Sofos had taken on more than 350 projects and installed 

35 MW in capacity. 

 

Practically from its founding, Sofos has proven its strong 

commitment to reach out to new international markets in 

order to export its expertise in the field of renewable energies 

to all areas of the world. Thus, in the last few years it has 

extended and expanded to the area of the Caribbean and Latin 

America. 

 

As a result of this growth, by 2015, Sofos with its central 

headquarters in Spain had established seven branch offices: 

Sofos Spain, Sofos Dominican Republic, Sofos Jamaica, Sofos 

Puerto Rico, Sofos Brazil, Sofos Central America and Sofos 

Colombia. In the countries where we are present, we are 

leaders in our sector, and offer prepared grid-connected 

turnkey photovoltaic facilities (mainly for self-consumption), 

as well as plant operation and maintenance to companies from 

the commercial and industrial sectors. 

Contactos: 

CEO: Juan Mayoral 

Telefone: +34 973 224 869 

E-mail: sofos@sofosenergy.com 

Endereço: 

Polígon CIM – Els Frares. Vial A, Nau 5 

25191 Lleida (Spain) 

Website: www.sofosenergy.com 
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Empresa: Targa GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 
841191 - Peças de turbo-jatos ou turbo-hélices, não especificados 

noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

For 20 years, TARGA has been a reliable supplier of qualified 

IT trend products and accessories, home entertainment 

devices and consumer electronics.   

 

TARGA is a medium-sized business, whose head office is in 

Soest, which has not only experienced the different 

developments of the IT industry, but has also been actively 

involved as a successful, innovative creator. Worldwide 

sourcing and trend scouting are our strengths as well as our 

cooperation with a global network of producers, partners and 

logisticians.  

 

Our customers benefit from our foreign trade office in 

Shenzhen, China, excellent contacts to international producers 

and highly-motivated employees in Europe and Asia, 

providing quality assurance, the highest possible product 

diversity and perfect timing. We prove our flexibility on a daily 

basis along with close customer contact by speedy product 

launches, a permanent product flow and individual services 

such as our photo service. 

Contactos: 

Telefone: +49.2921.380380 

E-mail: service@targa-online.com 

Endereço: 

Coesterweg 45 

59494 Soest, Germany 

Website: www.targa.gmbh 
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Empresa: Terberg Benschop B.V. 

País: Holanda 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Terberg is a family business. In 1869 Johannes Bernardus 

Terberg set up as a blacksmith in Benschop. At present, the 

fourth generation of the Terberg family is running a business 

specialising in building terminal, RoRo and yard tractors and 

related vehicles. These are supplied to markets such as ports, 

distribution centres, industry, road/rail and airports. 

 

Terberg has a worldwide presence. Terberg vehicles operate 

in over 120 countries worldwide and are supported by a 

network of international distributors and Terberg branches. 

 

Terberg focusses on innovation and is the trendsetter in this 

niche market. By continuously responding to the 

requirements of our customers throughout the world we can 

deliver vehicles of the highest quality, offering the best 

possible performance. 

 

Terberg takes sustainability seriously: as a family business we 

are keenly aware that future generations should also be able 

to live and work in a clean environment. 

Contactos: 

Presidente do Conselho de Administração: George Terberg 

Telefone: +31 348 45 92 11 

E-mail: info@terbergbenschop.nl 

Endereço: 

Terberg Benschop B.V. 

P.O. Box 2 

3405 ZG Benschop 

The Netherlands 

Website: www.terbergbenschop.nl 
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Empresa: Toyota Deutschland GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 
de corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca 

de cilindrada > 3.000 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos do 

nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Toyota Deutschland GmbH of Germany designs and manufactures 
automobiles. The Company offers new and used cars, sports utility 
vehicles, finance, and spare parts and accessories, as well as leasing 
of cars and insurance services. Toyota Deutschland operates 
worldwide. 
 
Parent company Toyota Motor Corporation is a Japanese 
automotive manufacturer based in Toyota, Aichi Prefecture, Japan. 
In March 2014, the multinational corporation was comprised of 
338,875 employees worldwide and, in February 2016, was the 13th 
largest company in the world by revenue. Toyota was the largest car 
manufacturer in 2012 (by production) ahead of the Volkswagen 
Group and General Motors. On July 25, 2012, the company reported 
the production of its 200 millionth vehicle. Toyota is the first car 
manufacturer automobiles in the world producing more than 10 
million vehicles a year. It did this in 2012 according to OICA, and in 
2013 according to company data. In July 2014, it was the largest 
company listed in Japan by market capitalization (worth more than 
twice the runner-up, SoftBank) and by revenue. 
 
In 2016, it sold 10.18 million units, adding the brands Toyota, Lexus, 
Daihatsu and Hino Motors. Thus, it was below the numbers of its 
competitor, the European Volkswagen Group (10.3 million in sales), 
occupying the 2nd place in the ranking in world vehicle sales. 
 

Toyota is the world leader in sales of hybrid electric vehicles and 
one of the largest companies that encourage the adoption of hybrid 

vehicles worldwide. Cumulative global sales of Toyota and Lexus 
hybrid passenger car models exceeded the 9 million mark in April 
2016. The Prius family of cars constitute the world's best-selling 
hybrid models, with nearly 5.7 million units sold until April 30, 

2016 

Contactos: 

Presidente: Alain Uyttenhoven 
Telefone: +49 - 2234-102-0 

E-mail: kundenbetreuung@toyota.de 
Endereço: 

Toyota-Allee 2 
50858 Cologne 

Website: www.toyota.de 
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Empresa: Tramec 

País: França 

Nicho: 
880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas 

noutro local (exceto aquelas para planadores) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Tramec Aero is a family owned company which has been 

totally dedicated to serving the Aviation Industry since 1939 

and has become an essential Partner of the main Aerospace 

Players worldwilde. 

 

Tramec Aero stands out from the competitions on the 

following areas of expertise: 

- A Supply Chain Global Management: Spare parts and 

Components Sourcing and Procurement (new, 

overhauled or obsolete) 

- A French Network Expertise offering to foreign 

Aerospace Companies a Tailor Made Service by 

representating and distributing their products. 

 

Our know-how, long experience, rigourous approach, 

professionalism and enthusiasm have won over all Industry 

Players. Our Team is driven by the constant desire to satisfy 

our customers’ expectations by continually insuring reactivity, 

flexibility and proximity. 

Contactos: 

CEO: Mrs. Katia Méla 

Telefone: +33 442 1237 99 

E-mail: katia@tramec-aero.com 

Endereço: 

125 rue Henri Bessemer 

Pôle d’Activités d’Aix les Milles 

13854 Aix en Provence Cedex 3 - France 

Website: www.tramec-aero.com 
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Empresa: Unicarriers Manufacturing Spain 

País: Espanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

In 2020 UniCarriers Manufacturing Spain SA becomes Mitsubishi 
Logisnext Europe SA. 
 
Mitsubishi Logisnext Europe SA's factory is located in Noáin, 
Navarra, close to Pamplona in the north of Spain and not far from 
the French border. This is where the manufacture of UniCarriers' 
range of electric and IC counterbalance trucks happens. 
 
As always, the priorities at the factory are to improve production 
models, reduce costs and increase quality. That's why major 
investments have been made here in the last few years, with the 
development of new counterbalance models designed to meet 
high requirements of safety and comfort that exist in the 
European market.  
 
The factory was build in 1958, as a manufacturer of agricultural 
machines by Massey Ferguson. The factory changed purpose in 
the following decades, starting to produce trucks, tractors and 
vans until Nissan forklift production began in 1989. In 2020 
Mitsubishi Logisnext Europe SA was founded, and today the 
factory operates with a production capacity of 13,500 units a 
year. A local supplier base keeps the operation competitive, and 
allows for a just-in-time supply of components, making the entire 
factory more efficient. 
 
Thanks to these optimisations, the factory can quickly meet the 
demands of the market, offering better delivery times to the 
customer than the competition and a high level of customisation 
in the trucks. 

Contactos: 

Vice President: Iñigo Gomariz Díaz 
Telefone: +34 948 29 88 00 

E-mail: não disponível 
Endereço: 

Calle Soto Grande, s/n 
31110 Noáin, Navarra, Espanha 

Website: www.unicarrierseurope.es 
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Empresa: Van Hool NV 

País: Bélgica 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Van Hool NV is a Belgian family-owned coachbuilder and 
manufacturer of buses, coaches, trolleybuses, and trailers. 
Most of the buses and coaches are built entirely by Van Hool, 
with engines and axles sourced from Caterpillar, Cummins, 
DAF and MAN and gearboxes from ZF or Voith. Some 
production involves building bus and coach bodies on 
separate bus chassis from manufacturers such as Volvo and 
Scania. 
 
Van Hool from Belgium builds up to 1,400 buses and coaches 
annually and about 3,000 industrial vehicles of which 80% 
exports worldwide. With more than 4,500 employees and a 
complete range of coaches and buses, Van Hool is an important 
bus builder in Europe. In addition, Van Hool also builds a very 
extensive range of trailers and tank containers. Van Hool is the 
undisputed market leader in this sector in Belgium and 
occupies an important place in various export markets. 
 
Worldwide, Van Hool employs 4,500 people and manufactures 
more than 1,700 buses and coaches (bodyworks and complete 
vehicles combined) and 5,000 trailers each year. It sells an 
average of 600 coaches annually in the United States. 
 
In Europe, Van Hool has a broad range of coaches, though all 
designs share similar looks and are based on the same 
platform, the TX. The same philosophy is used on the transit 
bus range, the A-series. In recent years, the company has been 
focusing on new propulsion technologies, introducing fuel-cell 
hybrid buses as well as diesel-electric hybrids. 

Contactos: 

CEO: Filip Van Hool 
Telefone: +32 3-420 20 20 
Email: info@vanhool.com 

Endereço: 
Bernard Van Hoolstraat 58 

BE-2500 Lier (Koningshooikt) - Belgium 
Website: www.vanhool.be 



 

VS   
 
 

155 

Vasconcellos e Sá Associados, S.A. 

 

Empresa: VDL Bus Heerenveen B.V. 

País: Holanda 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Worldwide, we are on the eve of an enormous transition from 

diesel buses to zero-emission transport. 

 

At VDL Bus Heerenveen, part of VDL Bus & Coach, we are 

working with committed colleagues towards zero-emission 

bus transport; both nationally and internationally. Numerous 

products and modern technology come together in our 

innovative city and intercity buses.  

 

Did you know that we are the only public transport bus 

manufacturer in the Netherlands? Because the buses are 

custom-made for our customers, no project is the same.  

 

The core activities of VDL Bus & Coach consist of the 

development, manufacturing, sales and after-sales of a wide 

range of buses, coaches and chassis modules, the conversion 

or extension of mini & midi buses and the purchase and sales 

of used buses. VDL Bus & Coach consists of multiple bus 

companies that operate cooperatively in the global market. 

Manufacturing takes place in Western Europe. VDL Bus & 

Coach places high value on quality, safety, durability, the 

environment, low fuel consumption, comfort and low 

maintenance costs. 

Contactos: 

Telefone: +31 (0) 40 - 292 50 66 / +31 (0) 513 61 85 00 

E-mail: info@vdlbuscoach.com 

Endereço: 

VDL Bus Heerenveen bv 

Wetterwille 12 

8447 GC  HEERENVEEN - Netherlands 

Website: www.vdlbuscoach.com 

www.werkenbijvdl.nl/vdl-bus-heerenveen 
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Empresa: Virgis Filter 

País: Itália 

Nicho: 880330 - Peças de aviões ou helicópteros, não especificadas noutro 
local (exceto aquelas para planadores) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

All the Virgis air filters can be fitted on most of engines type, they 
guarantee protection and high performance of the engines. 
 
Virgis products range can satisfy all the different inquiries coming 
from the different sectors. 
 
Some applications are: 
 - agricultural machines 
- construction machineries 
- Gen set 
- compressors 
- diesel engines 
- marine engines 
- forklift 
 
After we have got the leadership of the Italian market VIRGIS 
FILTER is getting an important position in the international 
scenario because it has established an impressive sales network 
around Europe and it can include some of most important 
international OEM’s. 
 
VIRGIS FILTER is based into 15.000 covered squared meters with 
70 employees it is working to compete against of most important 
international air filters an increasing its market penetration. 
 
AIR FILTERS FOR PLASTIC MATERIAL TRANSFORMATION 
MACHINERY: These filters are manufactured with specific 
components suitable for hot air filtration until 200°C on 
dehumidifier, dryer etc. 
 
COMPRESSORS AND GEN SET: Our filters are suitable to resist to the 
high vibrations effects of these applications and they reduce the 
noise. 
 
AIR FILTERS FOR MARINE ENGINES: Into the Virgis Filter products 
range even there are marine filters with compact shape treated with 
anticorrosive materials to be suitable for marine applications. 

Contactos: 

Telefone: +39 049 5742099 
E-mail: lsacchetto@virgis.com 

Endereço:  
Via Piovego 113 

35010 San Giorgio Delle Pertiche (PD) Italy 
Website: www.virgis.com 
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Empresa: Virtual access (ireland) limited 

País: Irlanda 

Nicho: 851712 - Telefones para redes móveis "telemóveis" ou para 

outras redes sem fios 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Virtual Access is now part of the Westermo Group. We have 

been producing and shipping telecommunications equipment 

and solutions to customers worldwide since 1996. Our focus 

is on rugged routers for critical applications and these 

products provide resilient and secure connectivity for tens of 

thousands of substations and business networks worldwide. 

Many of the world’s leading telecom providers, inc. BT, NTT, 

Teliasonera and Deutsche Telekom are using our resilient 

network solutions. 

 

We offer a range of devices that are used to deliver wired and 

wireless managed connectivity services for 

telecommunications operators and large enterprises. Over the 

years our technology has evolved from TDM and ISDN systems 

to various broadband technologies including DSL, GSM, GPRS, 

3G, 4G/LTE, CDMA450, Ethernet in the First Mile and VoIP.  

 

We are experts in solving the problems related to the 

deployment and ongoing management of very large scale 

distributed networks. Our approach enables our customers to 

deploy tens of thousands of complex devices with minimal 

management overhead. This is enabled by our Activator 

system, which automates the deployment and maintenance 

process and enables these very large scale networks to be 

managed cost effectively. 

Contactos: 

Telefone: +353 1 604 1800 

E-mail: não disponível 

Endereço: 

9B Beckett Way, 

Park West Business Park, 

Dublin 12, 

D12 PK44 Ireland 

Website: www.virtualaccess.com 
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Empresa: W. Körner GmbH Gabelstapler Lager-und Transportsysteme 

País: Alemanha 

Nicho: 

870830 - Freios e servo-freios e suas peças, para tratores, 

veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 

automóveis e outros veículos a motor concebidos 

principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 

motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 

para fins especiais, não especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Körner Gabelstapler serves end customers and forklift 

dealers. 

 

Wilhelm Körner founded our company in 1986, initially as a 

forklift dealer for eastern Lower Saxony. From Groß 

Schwülper, between Braunschweig and Wolfsburg, we still 

supply users from all industries with modern transport 

technology.  

 

A second mainstay was added in 1999: the import of Asian 

industrial trucks. We have been selling the Taiwanese brand 

ARTISON to forklift dealers since 2001 - exclusively and 

throughout Germany.  

 

Both of our target groups, end customers and forklift dealers, 

benefit equally from our qualities. These include the 

workshop with a wash hall, our eight customer service 

vehicles, a truck with a low-loader, the rental fleet, the 

exhibition hall and well-stocked new equipment and spare 

parts stores. In addition, over 20 employees at KÖRNER 

forklifts take care of your wishes. 

Contactos: 

Telefone:  +49 5303 9 59 50 

E-mail: info@koernergabelstapler.de 

Endereço: 

Braunschweiger Strasse 15 

38179 Groß Schwülper - Germany 

Website: www.koernergabelstapler.de 
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Empresa: ZUPIN Moto-Sport GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 

870324 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 3.000 cm³ 

(exceto veículos para transporte de pessoas na neve e outros 

veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

On over 400m / 2 we offer the right thing for every 

motorcyclist! A large selection of motorcycles, clothing and 

parts are ready for you to explore! 

 

A large number of motorcycles are waiting for you in our 

shop to marvel at and test - come by and see the latest bikes 

from SWM, INDIAN and HUSQVARNA - test drives can be 

arranged. 

 

There is an INDIAN Shop Corner in the shop - where we offer 

a large part of the INDIAN collection of clothing, bags and 

small parts. 

 

Whether motocross or enduro - the shop has the right jacket, 

jersey or pants ...! Our competent staff is looking forward to 

your visit. 

Contactos: 

Telefone: +49 8669 848 110 

E-mail: info@zupin.de 

Endereço: 

Trostberger Str. 26 

D-83301 Traunreut 

Website: https://www.zupin.de/ 

 

 

 

https://www.zupin.de/
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2. 

Informação detalhada e 

contactos dos principais 

importadores para o segundo 

tipo de oportunidades: 

 

Substituição de exportações de 

Portugal para o UK 

 

(importadores listados por ordem alfabética) 
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Empresa: A. Mangold inh. Christoph mayr e.k. 

País: Alemanha 

Nicho: 880240 - Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15 
000 kg, sem carga (excluindo helicópteros e dirigíveis) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

A. Mangold has stood for quality and service in all drive and 
conveyor technology for more than 90 years. 
 
You will find V-belts, V-belt pulleys , toothed belts , toothed belt 
pulleys, roller chains and much more with us . We carry everything 
to do with drive technology and conveyor technology. 
 
Since 2008, under new management by Christoph Mayr, it is also 
equipped for the future in order to be able to offer the usual service. 
 
On September 15, 2008, we moved into larger business premises. 
The stock has been increased in order to react even faster to your 
needs. 
 
On July 15th, 2010 opening of the Schweinfurt branch in Wirsing Str. 
4, 97424 Schweinfurt with its own warehouse. 
 
On June 1st, 2011 the Schweinfurt branch moved to Johann-Georg-
Gademannstrasse. 11, 97424 Schweinfurt with larger office and 
storage space. 
 
On June 1st, 2015 the Schweinfurt branch moved to Richtbergstr. 9, 
97493 Bergrheinfeld with again much larger office and storage 
space. 
 
From October 1st, 2017 optimization of the logistics and 
centralization of the storage locations, increase of the availability of 
goods to approx. Closure of the sales office in Nuremberg. 

Contactos: 

Telefone: 0049 - 9721-9466035 
Email: info@a-mangold.de 

Endereço: 
Richtbergstrasse 9 

97493 Bergrheinfeld 
Website: https://www.a-mangold.de/ 

 

ANEXO: 

INFORMAÇÃO E CONTACTOS DAS EMPRESAS IMPORTADORAS 

RELATIVAS À FIGURA VINTE E NOVE DAS PÁGINAS 76 A 79 

(listadas por ordem alfabética) 
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Empresa: Aero engines ireland limited 

País: Irlanda 

Nicho: 880240 - Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15 
000 kg, sem carga (excluindo helicópteros e dirigíveis) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Aero Engines Ireland was established in 1996 to provide a FAR145-
approved maintenance facility to overhaul JT3D series engines. 
 
Located at Collinstown Cross, Dublin Airport, Aero Engines Ireland 
achieved its JAR145 approval in 1997 and received its first engine 
into the facility in June of that year. In 1999, it secured FAA 
certification, making it one of the few independent companies in 
Europe with both EASA and FAA approval providing these services. 
 
Responding to demands for its services, Aero Engines Ireland has 
expanded considerably since its foundation and now caters for a 
worldwide base of customers. 
 
Consistent with our goal of providing maintenance solutions 
delivering the lowest hourly cost of ownership to each of our 
customers, an engine replacement, outright sale, or leasing support 
services are available. 
 
We can also provide engines for outright sale or exchange, 
configured to the user’s precise requirements. 
 
One of the greatest advantages to the user of acquiring engines from 
Aero Engines Ireland is the confidence that they have been 
maintained by Pratt & Whitney trained and certificated engineers 
and subject to the highest standards of quality control. 

 

Contactos: 

Director Geral: Louie Mangan 
Email: louie@aeroengines.ie 
Telefone: +353-1-8368684 

Endereço: Aero Engines Ireland (AEI), 
Collinstown Cross, 

Dublin Airport, 
Co. Dublin – Ireland 

Website: https://aeroengines.ie/  

 

 

 

 

https://aeroengines.ie/
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Empresa: Alimotor 

País: Espanha 

Nichos: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a motor 

para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e 

outros veículos a motor projetados principalmente para o 

transporte de pessoas, veículos a motor para o transporte de 

mercadorias e veículos a motor para fins especiais, não 

especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

ALIMOTOR SA is located in Alicante, Spain and is part of the 

Automobile Dealers Industry.  

 

ALIMOTOR SA has 31 employees at this location and generates 

$28.77 million in sales (USD). 

 

Has a wide variety of new and used vehicles. Brands: Fiat, 

Abarth, Fiat Professional, Jeep and Alfa Romeo.  

 

Alimotor puts qualified specialists and original spare parts at 

your disposal. They take care of your car, guarantee the best 

service with the best quality and safety.  

Contactos: 

Director – Geral: Alfredo Martinez Serna 

Telefone: +34 966 840 014 

Email: não disponível  

Endereço: 

Avinguda d'Elx, 179 

03008 Alacant 

Spain 

Website: www.alimotor.com 
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Empresa: Almacén De Industria Y Automoción 

País: Espanha 

Nicho: 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a motor para o 
transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e outros veículos a 

motor projetados principalmente para o transporte de pessoas, 
veículos a motor para o transporte de mercadorias e veículos a 

motor para fins especiais, não especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

ALIAUTO SA is a company that in its more than 30 years of 
existence has managed to stay at the forefront of its 
specialties, AUTOMOTIVE and HYDRAULICS, being currently 
at the forefront of the international market. 
 
They have a total of 6,400 m2 of facilities, distributed in 
commercial and technical service branches throughout 
Andalusia and Morocco, as well as a repair workshop with 
computerized test benches, located in San Fernando (Cádiz). 
In the rest of the national territory they have collaborators in 
different provinces in order to give a better direct service to 
our clients. 
 
Aliauto, is also able to offer customized solutions with high 
technological content, creating or modifying production lines 
and end line testing systems, for companies that deal with the 
construction of hydraulic components or machines. 
 
Products and services: 
-Design and production of functional test benches for 
hydraulic applications, assembly lines and equipment for 
special applications installed on industrial and mobile 
systems. 
-Construction, repair and assistance of high-tech hydraulic 
components and systems. 
-Sale, supply and modification of pumps, motors, distributors, 
power, hydraulic and mechanical control units. 
-Consultancy and design for the construction or modification 
of plants, machines and systems. 
-Development and design of special machines, prototypes and 
equipment and their eventual realization and 
industrialization. 

Contactos: 

CEO: Pilar Vazquez Gandiaga  
Telefone: +34 956 883 040  

Email: não disponível 
Endereço:  

Pol. Ind. Cortijo Real, La Unión, 13 
11206 Algeciras, Cádiz 

Website : www.aliauto.com 
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Empresa: Alutrim Europe GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 

870829 - Peças e acessórios de carroçarias para tratores, 

veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 

automóveis e outros veículos a motor concebidos 

principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 

motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 

para fins especiais (exceto pára-choques e suas peças e cintos 

de segurança) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Alutrim extends and focuses the capabilities for the 

automotive industry in production of metal trim and high class 

interiors.  

 

Alutrim creates authentic decorative aluminum surfaces by 

combining innovative visual aesthetics with advancements in 

technology and engineering to reveal the distinct identity of 

cars. 

 

Alutrim is present in the car development centers of the car 

industry globally. With our production, design, and 

development footprint in Europe, China, and North America 

Alutrim realizes innovative programs for our customers 

worldwide. 

 

Contactos: 

Managing Director: Lutz Klinkner 

Telefone: +49 33971 482 0 

Email:sales@alutrim.de 

Endereço:  

Alutrim Europe GmbH 

Leddiner Weg 28 

16866 Kyritz, Germany 

Website: www.alutrim.de 
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Empresa: Anca 

País: Espanha 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Wholesaler with more than 2,500 square meters and 15,000 

references in stock dedicated to the distribution of 

motorcycles, mopeds, bicycles, ... and all the spare parts, 

clothes and accessories you need. 

 

At the stand you can choose the motorcycle, minibike, scooter 

and bicycle that you prefer ... you try on the shirt that you like 

the most, the jacket that warms you the most, you choose a 

nice helmet, some gloves, you start and enjoy. They take care 

of accessories, spare parts and everything. 

 

They have an area dedicated to the assembly of tires with 

Official MICHELIN service, we also have the most advanced 

systems to meet the most demanding needs. We are official 

dealers of KTM and PEUGEOT motorcycles. 

Contactos: 

Telefone: +34 986 23 26 01  

E-mail: web@anca.es 

Endereço:  

Calle Seara, 62 

36211 Vigo (Pontevedra) – Spain 

Website: www.anca.es 
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Empresa: Antoine Sangy Vehicules Industriels 

País: França 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Antoine Sangy Vehicules Industriels is a retail company 

specialized in the business sector of the trade of cars and 

light motor vehicles. 

Contactos: 

Telefone: +33 2 35 30 01 01 

E-mail: não disponível 

Endereço: 10 Rue Vincent Van Gogh 

76290 Montvilliers - France 

Website: não disponível 
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Empresa: BMW France 

País: França 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Bayerische Motoren Werke AG or BMW: is a German company, 

manufacturer of cars and motorcycles, based in Munich, 

Bavaria. The peculiarity of the company is that it follows a 

pure premium brand strategy: it develops, manufactures and 

markets its products under the Mini, Rolls-Royce Motor Cars 

and BMW brandsBM today also owns the Mini and Rolls-Royce 

Motor Cars brands and previously also from Land Rover, the 

current Range Rover was developed largely by the German 

brand. Today Land-Rover belongs to the Indian group Tata. 

Currently, the BMW group has firmly oriented its vision 

towards the high-end sector of the international car and 

motorcycle market, bringing together four brands: Mini, Rolls-

Royce Motor Cars, BMW and BMW Motorrad. The BMW group 

currently has 30 plants in 14 countries. 

 

BMW started investing in sustainable initiatives and related to 

the collaborative economy. The automaker has invested in 

vehicle sharing, with the companies DriveNow and ReachNow, 

making cars available to users in Europe and the United States, 

respectively. 

Contactos: 

CEO: Vincent Salimon 

Tel.Geral: +33 800 269 800  

Email: service-client@bmw.fr 

Endereço: BMW France 

CS 60025 

67013 STRASBOURG CEDEX – France 

Website: www.bmw.fr 
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Empresa: BMW Ibérica 

País: Espanha 

Nichos: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 
carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 
por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 
1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310) 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a motor 
para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e 

outros veículos a motor projetados principalmente para o 
transporte de pessoas, veículos a motor para o transporte de 

mercadorias e veículos a motor para fins especiais, não 
especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

BMW is a German company, manufacturer of cars and 
motorcycles, based in Munich, Bavaria. The peculiarity of the 
company is that it follows a pure premium brand strategy: it 
develops, manufactures and markets its products under the 
Mini, Rolls-Royce Motor Cars and BMW brandsBM today also 
owns the Mini and Rolls-Royce Motor Cars brands and 
previously also from Land Rover, the current Range Rover was 
developed largely by the German brand. Today Land-Rover 
belongs to the Indian group Tata. Currently, the BMW group 
has firmly oriented its vision towards the high-end sector of 
the international car and motorcycle market, bringing 
together four brands: Mini, Rolls-Royce Motor Cars, BMW and 
BMW Motorrad. The BMW group currently has 30 plants in 14 
countries. 
 
BMW started investing in sustainable initiatives and related to 
the collaborative economy. The automaker has invested in 
vehicle sharing, with the companies DriveNow and ReachNow, 
making cars available to users in Europe and the United States, 
respectively. 

Contactos: 

Presidente: Manuel Terroba 
Telefone: +34 900 357 902 
Email: rclientes@bmw.es 

Endereço:  
Avenida de Burgos, 118  
Madrid, 28050 - Spain 

Website : www.bmw.es 
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Empresa: Brembo 

País: Itália 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 

concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 

de corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca 

de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para 

transporte de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Brembo S.p.A. is an Italian manufacturer of automotive brake 

systems, especially for high-performance cars and motorcycles. Its 

head office is in Stezzano, near Bergamo, northeast of Milan, Italy. 

 

Brembo specialises in performance braking systems and 

components, as well as conducting research on braking systems. 

Brembo sells over 1,300 products worldwide, and is known for their 

aftermarket automotive brake components, including calipers, 

drums, rotors, and brake lines. Except in the North American 

market, Brembo owns the foundries which produce their initial 

materials and supply the manufacturing plants. In all other markets 

the company controls the entire production system from raw 

materials through distribution. The company holds QS9000 and ISO 

9001 certifications. 

 

Brembo brakes are also used by a variety of Formula One teams 

including Ferrari, and brake supplier of the majority of MotoGP 

teams. 

 

Brembo Group brands: 

AP — Car brakes 

AP Racing — Racing motorcycle and car clutches and brakes 

Breco — Aftermarket discs and drums 

Brembo — High end brakes 

ByBre — Small to midsize scooter and motorcycle brakes in Brazil, 

Russia, India, China, and South East Asia 

Marchesini — Wheels 

Villar — Aftermarket discs 

Contactos: 

CEO: Daniele Schillaci 

Telefone: +39 035 6055559 

E-mail: sustainability@brembo.it 

Endereço:  

Via Brembo, 25 

24035 Curno BG, Italy 

Website: www.brembo.com 
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Empresa: Caravi 

País: França 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

The CARAVI company is located in Angoulême, in the South 
West of France between Bordeaux and Poitiers and delivers 
vehicles throughout France, Europe and beyond. 
 
The CARAVI company has 2,000m² of covered workshops 
and has a fleet of new, used and rental vehicles. 
 
The CARAVI production site brings together all the trades to 
manufacture "tailor-made" vehicles (manufacture of 
polyester parts, carpentry, mirrors, fittings, boilers, 
bodywork, refrigeration, electricity, saddlery, sticking, etc.). It 
also has a spray booth specially designed for warehouse 
trucks. 
 
CARAVI works with the main automobile manufacturers to 
produce its warehouse trucks. CARAVI designs and 
manufactures all the chassis of its trailers using mechanical 
welding. 
  
What they do:  
- Store vehicle specialist for professionals in the catering 
trade 
- Manufacturer of market trucks, tour trucks, market trailers, 
showcase trailers, stand trailers, kiosks 
- Manufacturers of special utility vehicles 
- A complete range of warehouse trucks, warehouse trailers 
and kiosks, for sale in markets, tours, or in urban areas, to be 
configured according to the needs 

Contactos: 

CEO : Jerome Cao 
Telefone: +33 5 45 67 94 18  

Email: caravi@caravi.com 
Endereço:  

1, route d'Angoulême 
ZI Les Aubreaux - 16440 ROULLET - France 

Website: www.caravi.com 
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Empresa: Casa Masferrer 

País: Espanha 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Casa Masferrer SA distributes cycling products from different 

brands and produces bicycles and other related products 

under the brand Massi. 

 

Massi brand was born in the late seventies in a traditional 

cycling company with a vast experience in the bicycle 

business. 

From the start, Massi’s main concerns have been to offer the 

most competitive products and the highest standard of 

quality. 

 

For years we have been innovating and implementing new 

technologies and materials in our range: triple butted 

titanium, custom developed aluminum alloys and innovative 

monocoque carbon systems among others. 

 

At Massi we are proud of our commitment with the highest 

competition level. Our achievements in this field are 

remarkable: numerous national championships, several 

World Cup races and a World Championship! 

 

Nowadays, Massi frames are still hand build and our bikes are 

assembled one by one by highly skilled artisans. 

Contactos: 

Telefone: +34 93.846.34.44 

E-mail: cmventas@casamasferrer.com 

Endereço: 

Avenida Sant Julia (PG Congost), S/N N 260 B 

08403, Granollers – Spain 

Website: https://www.casamasferrer.com 
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Empresa: Centro Especial De Empleo Apta 

País: Espanha 

Nicho: 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a motor 
para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e 

outros veículos a motor projetados principalmente para o 
transporte de pessoas, veículos a motor para o transporte de 

mercadorias e veículos a motor para fins especiais, não 
especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Centro Especial de Empleo APTA SL is an Asturian company 
based in Gijón, which we have worked for more than 30 years 
for the socio-employment inclusion of people with disabilities, 
proving that it is possible to reconcile economic and social 
profitability.  
 
CEE APTA offers its customers services with a high degree of 
Technology, Quality and Innovation in its three areas of 
activity: 
-Service Outsourcing (AptaService) 
-Electrical Wiring Manufacturing (AptaWire). 
-Design, Certification, Manufacturing, Customization and 
Commercialization of Work Clothing and Personal Protective 
Equipment (AptaSafety). 
 
With over 25 years of experience in the manufacture of 
electrical connection installations for the automotive sector, 
CEE APTA offers its customers tailored products and the 
highest quality. 
 
At CEE APTA they transform and manage cables in 
installations for all types of electrical devices and multiple 
sectors: 
-Auxiliary automotive industry. 
-Lighting. 
-Air conditioning. 
-Machine tool. 
-Electrical panels and control systems. 
-Health sector. 

Contactos: 

Director-Geral: Pablo Manuel Alvarez Cachero 
Telefone: +34 985 33 19 00 

E-mail: não disponível 
Endereço: 

Ctra. Piles al Infanzón, 166 
33203 Gijón, Asturias 

Website: www.ceeapta.com 
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Empresa: Cie Automotive 

País: Espanha 

Nicho: 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a motor para o 
transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e outros veículos a 

motor projetados principalmente para o transporte de pessoas, 
veículos a motor para o transporte de mercadorias e veículos a 

motor para fins especiais, não especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

CIE Automotive is an industrial group specialized in the supply of 
components and subassemblies for the automotive market. It is 
listed on the Madrid and Bilbao stock exchanges, and is present on 
4 continents and 15 countries. 
 
CIE Automotive focuses its resources on three strategic business 
areas: Automotive components (with 6 basic technologies - 
Aluminum, Forge, Stamping and Pipe Welding, Machining, Plastic 
and Foundry, present in 9 countries), Biofuels (with biodiesel 
factories operating in Spain and Italy, presence in Brazil and 
Guatemala, and its own sales network) and Dominion, technological 
solutions and services (with factories in Spain, Mexico, Brazil, 
Argentina and Chile) 
 
In 2016, production was launched in Tolyatti, Russia. 
 
Products: 
-Commercial  Vehicles : Front Suspension Axle, Hubs, Brake Cams, 
Bearings, Rear Suspension Axle Subassemblies, Piston, Lever, Air 
Suspension Bracket, Pivot, Stabilizer Bar, Steering Cam. 
-Transmissions and brakes: Forging, Machining and Aluminum, key 
technologies for transmission and brake parts 
- Powertrain and Gearbox : Crankshafts, Crankshaft Covers, Diesel 
Injection Rail, Gasoline Injection Rail, Intermediate Crankcase, 
Camshaft Cover, Camshaft Covers, Camshaft Housing, Valve Guides, 
Brackets, Air Duct Tubes , Water and Air Tanks, Oil Pan. 
- Chassis, Steering and bodywork: Bodies, Hubs, Rings & Pivots, 
Steering Column Brackets, EPS Shell, Steering Nut, EPS Components, 
Airbag Frame, Steering Carter, Brake Booster Housing, Steering 
Column Tube, Rear Axle, Seat Frame. 
- Interior and exeterior trim: Armrest, Object Storage, Center 
Console, Ashtray, Film Decoration, Aesthetic Parts, Logos and 
Emblems, Mirrors, Gloves, Dashboard Crossbar, Front Covers. 

Contactos: 

CEO: Jesús María Herrera 
Telefone: +34 946 054 835  

Email: compliance@cieautomotive.com 
Endereço:  

Alameda Mazarredo 69, 8º 
48009 Bilbao (Vizcaya), España 

Website: www.cieautomotive.com 
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Empresa: CSC Group GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 

870829 - Peças e acessórios de carroçarias para tratores, 

veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 

automóveis e outros veículos a motor concebidos 

principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 

motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 

para fins especiais (exceto pára-choques e suas peças e cintos 

de segurança) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Some of the companies belonging to the CSC Group have 

existed for more than 20 years and work as medium-sized 

companies in the field of metal and art material processing 

including all requirements in small and medium-sized series. 

Flexibility is our strength. With our in-house fleet of up to 7.5t, 

we also offer the pick-up and delivery of the parts to be 

processed. 

 

We use know-how, inexpensive and short-term services in the 

field of: 

- Assembly and visual inspection services 

- Sorting and packing work 

- Metal and plastic processing 

- All kinds of assembly work for the automotive industry 

- Cable assembly 

- Storage, commissioning, packaging, shipping 

Contactos: 

Director-geral: Yüksel Öner 

Telefone: +49 7024 409220 

E-mail: info@csc-group.de 

Endereço: 

Nürtinger Str. 9-17 

73257 Köngen 

Website: csc-group.de 
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Empresa: DAF Trucks België-Belgique NV 

País: Bélgica 

Nichos: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 

de corrida, com motor de pistão de ignição por compressão "motor 
diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ 

(exceto veículos para transporte de pessoas na neve e outros 
veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 
de corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca 

de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para 
transporte de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

In 2018, DAF was the best selling heavy truck in Belgium.  
 
With its LF, CF and XF, DAF has been a very familiar image on our 
European roads for years. In 2018, DAF became the best-selling 
brand in the heavy truck segment. How's that? Bart Bosmans: 'This 
is the result of years of good work. We achieved this result in two 
ways. First of all, we have invested a lot in an independent dealer 
network: partners that offer a high quality service and can serve a 
large volume. This is not irrelevant for customers who have a large 
fleet. Second, we work continuously to improve our products and 
services. 
 
We were able to reduce average fuel consumption by 7%. If you 
know that fuel represents about 20% of a carrier's TCO (total cost 
of ownership), you understand the impact of this progress! 'DAF is 
therefore extremely grateful to its customers. And it wants to 
guarantee that first place in the future. How do you want to do that? 
Bosmans: 'We want to continuously improve the level of our service 
and the product itself. 
 
More power, huge fuel savings and excellent bodybuilder 
friendliness. All this contributes to industry-leading transport 
efficiency. Whether your transportation needs are long haul, 
distribution or construction. Whether you need a rigid or a tractor, 
with two, three or four axles. Our DAF trucks offer the best tailor-
made solution for every application. Your DAF dealer uses advanced 
software to guide you through the selection process, ensuring that 
the specifications exactly match your wishes and requirements. 

Contactos: 

CEO: Bart Bosmans 
Tel:  +32 3 710 14 11 

E-mail:  daf.info.be@daftrucks.com 
Endereço: Luxemburgstraat 17,  

9140 Temse - Belgium 
Website : www.daf.be 
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Empresa: FCA France 

País: França 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Fiat Chrysler Automobiles N.V., often abbreviated as FCA, is an 

American Italian multinational corporation and is the world's 

eighth largest auto maker. The group was established in 

October 2014 by merging Fiat and Chrysler into a new holding 

company. 

 

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) designs, engineers, 

manufactures and sells vehicles and related parts, services 

and production systems worldwide. The Group operates 102 

manufacturing facilities and 46 R&D centers; and it sells 

through dealers and distributors in more than 135 countries. 

 

FCA’s automotive brands include Abarth, Alfa Romeo, 

Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, 

Maserati. The Group’s businesses also include Mopar 

(automotive parts and service), Comau (production systems) 

and Teksid (iron and castings). 

 

In addition, retail and dealer financing, leasing and rental 

services in support of the Group’s car business are provided 

through subsidiaries, joint ventures and commercial 

arrangements with third-party financial institutions. 

Contactos: 

Telefone: +33 1.30.16.70.00 / +33 800 342 800 00 

E-mail: não disponível 

Endereço: 6 Rue Nicolas Copernic 

78190 Trappes, França 

Website: www.fiat.fr 
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Empresa: FCA Motor Village Spain 

País: Espanha 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

FCA Group subsidiary concessionaire, with exhibition and 

workshop in Madrid, Majadahonda, Valencia and Seville.  

 

In our dealerships you will find a wide variety of new vehicles, 

used vehicles and Kilometer 0 of all our brands.  

 

Official dealer for Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep and 

Abarth. 

 

With this variety of makes and models it is difficult to leave 

without a car that suits your circumstances, in a single visit to 

our exhibition you will not only find the full range of our five 

brands, but you will also be able to find out about vehicles 

from all segments, from more sporting Abarth or Alfa Romeo, 

Jeep and Fiat SUVs, utility vehicles like the Fiat Panda, Alfa 

Romeo Mito or a wide range of SUVs like the Alfa Romeo 

Stelvio or the new Jeep Compass. 

Contactos: 

Director Geral: Javier Marijuán Arcocha 

Telefone: +34 919015211 

E-mail: não disponível 

Endereço: Avda. de Aragon, 330  

(Pol. Ind. Las Mercedes) 

28022 Madrid – Spain 

Website: https://italianmotorvillage.es 
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Empresa: Ferrari Central / East Europe GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Ferrari is an Italian luxury sports car manufacturer based in 
Maranello. Founded by Enzo Ferrari in 1939 in the racing 
division of Alfa Romeo under the name Auto Avio Costruzioni, 
the company built its first car in 1940. However, the 
company's beginning as a car manufacturer is generally 
recognized in 1947, when the first car with the name Ferrari 
was completed. 
 
In 2014, Ferrari was classified as the most powerful brand in 
the world by the consultancy Brand Finance.  
 
The Fiat Group acquired 50% of Ferrari in 1969 and expanded 
its stake to 90% in 1988. In October 2014, Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) announced its intentions to separate 
Ferrari S.p.A. from FCA; at the time of the announcement, the 
FCA owned 90% of Ferrari. The separation began in October 
2015 with a restructuring that established Ferrari NV (a 
company incorporated in the Netherlands) as the new holding 
of the Ferrari Group and the subsequent sale by FCA of 10% of 
the shares in an initial public offering and simultaneous listing 
of common shares on the New York Stock Exchange. [9] 
Through the remaining stages of the split, FCA's interest in 
Ferrari's business was distributed to FCA shareholders, with 
10% continuing to be owned by Piero Ferrari. The spin-off was 
completed on January 3, 2016. 
 
Throughout its history, the company has stood out for its 
continued participation in racing, especially in Formula 1, 
where it is the oldest and most successful racing team, holding 
the largest number of victories (15). Ferrari road cars are 
generally seen as a symbol of speed, luxury and wealth. 

Contactos: 

Telefone: +49 8001819802 / +49-611-28-40-90 
E-mail: customerservice@owners.ferrari.com 

Endereço: Stielstrasse 3b 
Wiesbaden 65201 – Germany 

Website: www.ferrari.de 



 

VS   
 
 

180 

Vasconcellos e Sá Associados, S.A. 

 

Empresa: Fiat Group Automobiles Belgium SA-NV 

País: Bélgica 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Fiat Chrysler Automobiles N.V., often abbreviated as FCA, is an 

American Italian multinational corporation and is the world's 

eighth largest auto maker. The group was established in 

October 2014 by merging Fiat and Chrysler into a new holding 

company. 

 

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) designs, engineers, 

manufactures and sells vehicles and related parts, services 

and production systems worldwide. The Group operates 102 

manufacturing facilities and 46 R&D centers; and it sells 

through dealers and distributors in more than 135 countries. 

 

FCA’s automotive brands include Abarth, Alfa Romeo, 

Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, 

Maserati. The Group’s businesses also include Mopar 

(automotive parts and service), Comau (production systems) 

and Teksid (iron and castings). 

 

In addition, retail and dealer financing, leasing and rental 

services in support of the Group’s car business are provided 

through subsidiaries, joint ventures and commercial 

arrangements with third-party financial institutions. 

Contactos: 

CEO: Yann Chabert 

Telefone: +32 2 702 65 11/ +32 800 3428 0000 

E-mail: não disponível 

Endereço: 4th & 5th Floor Building Bayreuth 

Avenue Da Vinci 3-7 

1930 Zaventem – Belgium 

Website: www.fiat.be 
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Empresa: Fibro 

País: Itália 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Is a medium-size company that has been dealing for more than 

fifty years with design development and manufacturing of 

load space cover assemblies (rear parcel shelves, trunk 

covers), sun-shading assemblies (side/rear sun-shade), 

barrier net assemblies (passenger compartment net/baggage 

restraining nets). 

 

Fibro products can be found in different kind of motor cars, 

ranging from small city-cars at glamorous limousines, stations 

wagons (variant, avant), the so-called combi and commercial 

vehicles.  

 

The development of each new product is monitored by a 

multifunctional team that corporates closely with all the 

department involved; it follows the costumer request, plans 

and suggests new solutions and innovations, but it also 

coordinates a group of confirmed suppliers of various 

commodity classe (plastics, metal alloys, 

coatings,pvc,paints,etc) and different size ( from biggest 

corporations to small, highly-specialized craftmen) to offer a 

quick answer to costumer and market requirements. 

Contactos: 

Telefone: +39-011 907 0070 

E-mail: gairaudi@fibro.it 

Endereço: 

Strada Torino, 37 

10040 Cumiana (Torino) – Italy 

Website: www.fibro.it 
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Empresa: Flexngate Navarra 

País: Espanha 

Nicho: 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a motor 

para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e 

outros veículos a motor projetados principalmente para o 

transporte de pessoas, veículos a motor para o transporte de 

mercadorias e veículos a motor para fins especiais, não 

especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Starting with spare parts in 1956 and moving to O.E. in 1968, 

Flex-N-Gate produces the highest quality products and 

systems for the automotive industry.  

 

With extensive experience in plastics, metals, lighting and 

mechanical assemblies, they persistently seek continuous 

improvement and punctual delivery of products without 

defects. 

Flex-N-Gate is an american automotive parts supplier 

company which is ranked by automotive news as 7th largest 

american automotive parts supplier and overall 33rd largest 

supplier in the world. It is also ranked by forbes as 49th largest 

american private company generating 8.3 billion USD in 

revenue in 2018.  

 

The company sells bumpers and different parts for various 

vehicles and trucks.The company was bought out by former 

employee Shahid Khan at the time of bankruptcy and then he 

turned it into a commercial success. 

 

Flex-N-Gate is a leading manufacturer and supplier of large 

stamped metal and welded components, assemblies, and 

plastic parts for the automotive industry. 

Contactos: 

CEO: Josu Remírez 

Telefone: +34 948 31 03 31 

E-mail: não disponível 

Endereço:  

Polígono Industrial Errekaldea, 10 

31191 Beriáin, Spain 

Website: www.flex-n-gate.com 
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Empresa: F.LLI Masciaghi 

País: Itália 

Nichos: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 

de corrida, com motor de pistão de ignição por compressão "motor 
diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ 

(exceto veículos para transporte de pessoas na neve e outros 
veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 
de corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca 

de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para 
transporte de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

The Company's line of business includes the manufacturing of 
bicycles and similar equipment, and parts.  
 
The Masciaghi Brothers story is typically Italian. When Masciaghi 
was constituted in 1967, it was a very small company that occupied 
an area of 500 sq. meters in the municipality of Monza. Bicycles for 
leisure were made and sold and the founding partners were also 
employees of the firm. 
 
1994 marked a foundamental period in time because the Masciaghi 
Brothers, after having purchased the rights to the "Fausto Coppi" 
brand, decided to enter the world of bicycle racing: this became the 
door that opened to international renown. 
 
The successes in racing parallel those at an enterpreneurial level. 
Along with the various victories of Bugno, Bartoli, Gianetti, Leblanc, 
Richard and those of Fabiana Luperini and Valeria Cappellotto, 
other important commercial goals were reached: 80 billion lire 
revenues in 1996 of which 60% deriving from exports. Internal and 
external personnel reach a level of approximately 400 persons. 
 
In the 2005 year Masciaghi buys the famous brand "Girardengo" and 
build a new range of bikes beside the line existing, as well as in 2006 
year the brand "Frejus" has been purchassd to add an additional 
prestige to the factory. In the same year Masciaghi gets the right to 
use also "Gianni Bugno" name on its bicycles giving life to a new line 
of products. 
 

Contactos: 

CEO: Claudio Masciaghi 
Tel.Geral: +39 - 02.950831 
E-mail:info@masciaghi.it 

Endereço:  
20060 Basiano 

Viale delle Industrie, 20 - Italy 
Website: http://www.masciaghi.it/ 
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Empresa: Ford-Werke gmbh 

País: Alemanha 

Nichos: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros de 

corrida, com motor de pistão de ignição por compressão "motor diesel 
ou semi-diesel" de cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto 

veículos para transporte de pessoas na neve e outros veículos 
especialmente concebidos do nicho 870310) 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros de 

corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca de 
cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para 
transporte de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

The Ford-Werke GmbH is a subsidiary of US-based Ford Motor 
Company. 
 
In addition to the main plant in Cologne-Niehl (also the headquarters 
of Ford of Europe since 1998), where the Fiesta and the one-liter 
EcoBoost engines are built, the Saarlouis plant, which produces the 
Focus, and the test site near Lommel in Belgium belong to Ford 
Germany as well as the plant in Almussafes near Valencia (Spain) with 
its production of the models Mondeo , Galaxy , S-Max , Kuga , Transit 
Connect / Tourneo Connect and the two-liter EcoBoost engines. 
 
At the end of 2004, Ford had around 28,000 employees in Germany. In 
October 2009 there were over 17,000 employees in Cologne and 6,500 
in Saarlouis. A total of around 29,000 people worked for Ford-Werke 
GmbH , which produced over a million vehicles annually and in 2008 
had an annual turnover of 19.762 billion euros. In the immediate 
vicinity of the production facilities in Cologne and Saarlouis, a number 
of suppliers have settled in industrial parks (e.g. Benteler, Faurecia , 
Lear, HL Logistics, Ferrostaal Automotive), with a further 2,000 each 
Employees are busy.  
 
In 2015, Ford was the third largest US employer in Germany with 
25,426 employees. After heavy losses in 2018, the headquarters of Ford 
Europe in Cologne announced plant closings and a reduction of 12,000 
employees, with 3,200 of the 5,400 jobs to be cut in Germany by July 
2019.By the end of 2019, the downsizing had progressed to 4,000; 
1000 employees are meanwhile (as of December 2019) on short-time 
work, especially in prototype and tool construction, as there is a lack of 
new models and the production of the street scooter is paused 

Contactos: 

CEO: Gunnar Herrmann 
Telefone: +49-221 9999 2999 

Email: kunden@ford.com 
Endereço: Kundenzentrum 

Postfach 71 02 65 
50742 Köln  - Germany 
Website: www.ford.de 
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Empresa: Genie-Route SPRL 

País: Bélgica 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Génie Route sprl has been a supplier of road and construction 

equipment for Belgian and international carriers, industries 

and entrepreneurs for over 46 years in Fleurus and for 10 

years in Gaurain-Ramecroix. 

 

Activities: 

-Sale, service and spare parts (VOLVO TRUCKS) 

-Maintenance and repair of trailers, semi-trailers and heavy 

goods vehicles of all brands. 

-Maintenance, repairs and original parts for buses and 

coaches VOLVO. 

-Sale, maintenance and repair MITSUBISHI FUSO 3.5 to 7.5 t. 

-Sale, service, maintenance and repair VOLVO PENTA and 

VOLVO EC. 

-Import, sale, assistance, maintenance and repair of the 

entire BOBCAT range. 

 

Distributor for Wallonia of VALTRA tractors and approved 

for the public markets 

 

Contactos: 

Director–Geral: Ari Dupont 

Telefone geral: +32 71 823970  

Telefone directo de Ari Dupont: +32 71 82.39.72 

Email de Ari Dupont: ari.dupont@genieroute.be 

Email geral: info@genieroute.be 

Endereço:  

Grand Route, 277 

7530 Gaurain-Ramecroix - Belgium 

Website: www.genieroute.be 
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Empresa: Gregoor Trucks NV 

País: Bélgica 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

We started very modestly in 1968 with a garage in Balen- 
Schoor. Four years later we took over a garage in Balen- 
Rosselaar. This project quickly grew into a real agency of OM 
commercial vehicles. 
 
Our professional approach, our 24-hour customer service and 
strong commitment to customers paid off: we grew rapidly 
and successfully focused on the commercial vehicle market. A 
sector in which you cannot stop. In 1980, due to our 
continuous expansion, it was high time to move to a new 
garage complex in the Mol 1 industrial zone. 
 
In 1984 we became the official dealer of the European truck 
brand Iveco . More and more customers from an increasingly 
wider region found their way to Garage Gregoor. In order to 
continue to provide optimal service in an increasingly wider 
region, we opened a second location, Gregoor Trucks, in 
Herentals in 1993 . 
 
In order to respond optimally to the growing market of short 
and long-term rental and hire purchase, we founded our rental 
company Gregoor Renting in 1998 in Herentals. 
 
In 2006 both our branches, in Balen and Herentals, were 
thoroughly expanded. In 2013 we invested heavily in a 
completely new workshop and a commercial building to 
continue to guarantee our service. Today, together with our 
network of sub-dealers, we profile our company as the Iveco 
dealer in the Benelux. 

Contactos: 

Director-Geral: Gregoor Bouwens 
Telefone: +32 14 81 38 77 

Email: não disponível 
Endereço: Industrieweg 1, Industrial zone Mol 1 

2490 Balen 
Website: www.gregoor.be 
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Empresa: Ground support services limited 

País: Irlanda 

Nicho: 880240 - Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 
15 000 kg, sem carga (excluindo helicópteros e dirigíveis) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Ground Support Services Limited was set up on Tuesday the 
29th of September 1987. 

 
Main activity: Manufacture Of Air And Spacecraft And Related 

Machinery 

Contactos: 

Telefone: +353-1-8445416 
Endereço: Rockmount 

St Margarets Road 
Finglas 

Dublin 11 
Website: não disponível 
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Empresa: Grupo Componentes Vilanova 

País: Espanha 

Nicho: 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a motor 

para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e 

outros veículos a motor projetados principalmente para o 

transporte de pessoas, veículos a motor para o transporte de 

mercadorias e veículos a motor para fins especiais, não 

especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Grupo Componentes Vilanova was founded in 1958 under the 

name of Industrias Mediterráneo, with the purpose of 

dedicating to casting.  

 

After several denomination changes, in 2001, it was adquired 

by GSB (Grupo Siderúrgico Vasco) which since 2002 has 

become part of CIE Automotive. 

 

CIE Automotive is an industrial group specialized in the supply 

of components and subassemblies for the automotive market. 

It is listed on the Madrid and Bilbao stock exchanges, and is 

present on 4 continents and 15 countries. 

Contactos: 

Telefone: +34 938142801 

E-mail: GCV_Porteria@cieautomotive.com 

Endereço:  

Ronda d'Europa, 24 

08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Spain 

Website: www.cieautomotive.com/en_US/-/cie-vilanova 
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Empresa: Harley Davidson France 

País: França 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Harley Davidson is a company founded in Milwaukee, in the 

United States, in the year 1903. It is recognized worldwide as 

an emblematic motorcycle brand and is dedicated to the 

manufacture of large and cylinder-sized motorcycles. 

 

Harley-Davidson manufactures and sells touring, cruiser and 

custom motorcycles that have a cutting edge style, an 

innovative design, an unmistakable sound and superior 

quality, all with the ability to be personalized. They also 

provide: 

-Driving events and experiences 

-Accessories to customize our motorcycles 

-Driving clothing and equipment for drivers and passengers 

-Casual clothing and accessories for drivers, passengers and 

enthusiasts 

-Maintenance parts for motorcycles 

Contactos: 

Telefone: +33 1 58 43 12 00 

Email: customerservices@hog-europe.com 

Endereço: 

Europarc 

12 rue Eugène Dupuis 

94043 Créteil Cedex – France 

Website : www.harley-davidson.com 
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Empresa: Honda Deutschland 

País: Alemanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

It is one of the most important car and motorcycle 

manufacturers in the world. Founded by Soichiro Honda. 

Although it is a company based in Japan, Honda exports its 

vehicles to the entire world. 

 

Honda participated or participates in several motorized 

championships such as Formula 1, Indy Car, Moto GP, among 

others, either as a team or supplying engines. The company 

has more than 167,000 employees worldwide. There are 507 

companies present all over the planet, 67 production units in 

13 countries and 43 research and development units in 13 

countries. 

 

Honda offers a wide range of cars. These include the Civic, Fit 

and Jazz models in Europe, Prelude, Hr-v, Crx, NSX, Accord, 

Element, Integra, Beat, CR-V, City and the emblematic S2000 

and NSX among others. The best seller is the Honda Civic as it 

is a good model for newbies of driving, who are the main 

admirers of the brand. In addition, Honda is known to have 

high speed, thus rivaling high-end brands. In 2016 Honda 

patented an automatic gearbox with eleven speeds and three 

clutches. 

Contactos: 

Telelefone: +49 69 83 00 60 

E-mail: info@honda.de 

Endereço: 

Kundenbetreuung 

Postfach 10 32 33 

D-60102 Frankfurt am Main - Germany 

Website: www.honda.de 
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Empresa: Horst Kümmel Handels-gmbh 

País: Alemanha 

Nichos: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 

de corrida, com motor de pistão de ignição por compressão "motor 
diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ 

(exceto veículos para transporte de pessoas na neve e outros 
veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 
de corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca 

de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para 
transporte de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

As the largest construction machinery rental company in Germany, 
Austria and Poland, we offer you an individual solution for every 
requirement that suits you and your building project. 
 
Our range includes construction machinery, construction 
equipment, room systems, work platforms and telescopic machines, 
vehicles, plus equipment, whatever you need - for rent and 
purchase. With our rental park, building shop and service offering, 
we are the leading provider for construction, trade, industry and 
municipalities. Our 1,500 employees in over 150 centers with their 
own workshops, a fleet of over 80,000 rental units and an all-round 
service guarantee that our customers always receive the machine, 
service and advice they need. 
 
We opened new centers in Berlin, Dresden, Hamm, Fulda, 
Forchheim and Rosenheim. Another new center opened in Krems / 
Donau (Austria) in autumn. And we're far from done. We 
continuously identify the needs in the market. We are also 
constantly expanding our special centers at central locations. There 
are numerous HKL work platform and telescope centers (ATC) in 
many regions, such as Dortmund, Bielefeld, Cologne, Hamburg, 
Leipzig, Nuremberg and Frankfurt am Main, Berlin and Stuttgart. 
You can find our nationwide HVAC power centers in Dortmund, 
Oranienburg, Hamburg, Langenfeld, Rostock and Leipzig. We bundle 
our expertise for you. 

Contactos: 

Telefone: +49-336382953960 
Email: info@hkl-baumaschinen.de 

Endereço: Frankfurter Chaussee 56a 
15370 Vogelsdorf 

Germany 
Website: https://www.hkl-baumaschinen.de/ 
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Empresa: Huertas Center 

País: Espanha 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Huertas Center - Motor Cartagena is the official dealer and official 

after-sales service for Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia and Abarth in 

Murcia and Cartagena. 

 

Motor Cartagena is a company linked to the automotive sector 

since 1987, the date of its creation for the distribution of Fiat and 

Lancia in the Region of Murcia, with the subsequent incorporation 

of the Alfa Romeo brand and, in recent years, Jeep and Abarth. 

 

We have a great team of professionals, trained to give the most 

exquisite service in the purchase, maintenance and repairs of 

vehicles. 

Contactos: 

Telefone: +34 968 85 85 82 

Email: não disponível  

Endereço:  

Pol. Ind, El Tiro, 19 

30100 | Murcia - Spain 

Website : https://www.huertascenter-fcagroup.es/ 
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Empresa: Hyundai Motor Deutschland 

País: Alemanha 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Hyundai Motor Deutschland GmbH operates as an 

automotive company.  

 

The Company offers cars, passenger vehicles, and auto spare 

parts, as well as financial and insurance services. Hyundai 

Motor Deutschland operates worldwide. 

 

Since the Hyundai Motor Company was founded in South 

Korea in 1967, the Hyundai Group has developed 

into a global player in a wide variety of industries: as a steel 

producer, in shipbuilding, heavy machinery and plant 

construction, as a logistics company and much more. 

Contactos: 

Managing Director: Jürgen Keller 

Telefone: +49- 069 - 380 767 101 / 102 / 103 

E-Mail: info@hyundai.de 

Endereço: 

Kaiserleipromenade 5 

63067 Offenbach 

Website: www.hyundai.de 

 

 

 

mailto:info@hyundai.de
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Empresa: Hyundai Motor France 

País: França 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Hyundai Motor France operates as an automotive company.  

 

The Company offers cars, passenger vehicles, and auto spare 

parts, as well as financial and insurance services. Hyundai 

Motor Deutschland operates worldwide. 

 

Since the Hyundai Motor Company was founded in South 

Korea in 1967, the Hyundai Group has developed 

into a global player in a wide variety of industries: as a steel 

producer, in shipbuilding, heavy machinery and plant 

construction, as a logistics company and much more. 

Contactos: 

Telefone: +33 1 56 05 67 00 

E-mail: não disponível 

Endereço: 71 Boulevard national 

92250 La Garenne-Colombes, France 

Website : www.hyundai.fr 
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Empresa: Industrial Carrocera Arbuciense 

País: Espanha 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Founded in 1888, from its very beginning worked on the 

manufacture of bodyworks.  

 

It spent its first years building carriages and stagecoaches.  

 

Currently the company is specialized in the manufacture of 

bodyworks for minibuses used in passenger transport. Our 

mission is to guarantee our customers a product for an 

efficient, safe and comfortable transport. 

 

Innovation is part of our DNA. Innovation means moving 

forward, and is our base for creating a more efficient and 

higher quality product every day. Our philosophy is to make 

out of design, comfort and creativity the growth levers in 

order to be more competitive and continuously improve the 

product. 

Contactos: 

CEO: Gael Queralt Mirbelle 

Telefone: +34 972 860 165 

E-mail: indcar@indcar.es 

Endereço:  

Polígono Industrial Torres Pujals, 4 

17401 Arbúcies (Girona) – Spain 

Website: www.indcar.es 
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Empresa: Kanematsu gmbh 

País: Alemanha 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

 

Kanematsu Group provides a broad array of products and 

service through extensive business operations centered on 

Electronics & Devices, Foods, Meat & Grain, Steel, Materials & 

Plant, and Motor Vehicles & Aerospace. 

 

Kanematsu corporation is a Japan-based trading company.  

 

Kanematsu GmbH operates a general trading company. The 

Company provide services to the following areas including 

foods and grains, electronic devices, motor vehicles, 

aerospace, health care, pharmaceutical, and iron and steel 

foreign trade. Kanematsu serves customers in Germany and all 

around the world. 

 

Contactos: 

Telefone: +49-211-3689-0 

E-mail: não disponível 

Endereço: Oststrasse 34 

D-40211 Duesseldorf 

Germany 

Website: https://www.kanematsu.co.jp/ 
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Empresa: Kautex Textron Ibérica 

País: Espanha 

Nicho: 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a motor 

para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e 

outros veículos a motor projetados principalmente para o 

transporte de pessoas, veículos a motor para o transporte de 

mercadorias e veículos a motor para fins especiais, não 

especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Kautex Textron Iberica S.L. is a mechanical or industrial 

engineering company based out of 6 Ronda de Can Boada 

Vell, Palau-solità i Plegamans, Catalonia, Spain. 

 

Kautex Textron Iberica, S.L. manufactures automobile parts 

and accessories. The Company provides fuel tank systems, air 

ducts, and filling tubes.  

 

Founded in 1935, Kautex quickly became a pioneer in the 

field of polymer processing. Today, it is one of the top 100 

global automotive OEM suppliers, manufacturing plastic fuel 

systems, clear vision systems and castings, as well as 

industrial packaging. 

 

With more than 30 locations in 14 countries. 

 

It is one of the most well-known multisector companies in 

the world, Textron is recognized for its powerful brands such 

as Bell Helicopter, Cessna, Beechcraft, E-Z-GO and many 

more. The company leverages its global network of aircraft, 

defense, industry and financial businesses to provide 

customers with innovative products and services. 

Contactos: 

Presidente: Javier Perez Pascual 

Telefone: +34 93 86 39 330 

E-mail: não disponível 

Endereço:  

Kautex Textron Ibérica, S.L. 

Pol. Ind. Riera de Caldes 8 

Barcelona 08184 

Website: www.kautex.de  
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Empresa: Kia Motors Belgium NV 

País: Bélgica 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Kia Motors is a South Korean multinational automotive 

manufacturer headquartered in Seoul. It is South Korea's 

second-largest automobile manufacturer. 

 

It operates through the following segment: Passenger Cars, 

Recreational Vehicles and Commercial Vehicles.  

 

It is also involved in leasing vehicles, providing vehicle 

maintenance services and automobile Parts. 

 

Founded in 1944, Kia today sells around 3 million vehicles a 

year in 190 countries, with more than 52,000 employees 

worldwide, annual revenues of over US$49 billion and 

manufacturing facilities in five countries. 

Contactos: 

CEO: Benoit Morrenne 

Telefone: +32 2 729 69 79 

Email: não disponível 

Endereço: Kia Motors België 

Rue Colonel Bourg 109 

1140 Evere – Belgium 

Website: www.kia.com 
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Empresa: LADA Automobile gmbh 

País: Alemanha 

Nichos: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros de 

corrida, com motor de pistão de ignição por compressão "motor diesel 
ou semi-diesel" de cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto 

veículos para transporte de pessoas na neve e outros veículos 
especialmente concebidos do nicho 870310) 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros de 

corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca de 
cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para 
transporte de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Lada is a car brand owned by AvtoVAZ, an association based on the 
Russian car factory located in Togliatti. AvtoVAZ comes from the 
acronym VAZ, an acronym for "Volzhsky Avtomobilny Zavod" 
(Russian traliteration), which means "Volga Automobile Factory". 
The name Lada replaced the original "Zhiguli", whose similar 
phonetics with "Gigolo" ended up hurting exports. The brand 
became famous in Eastern Europe with the Lada 2105 Laika / Riva, 
an economical car sold in large quantities during the years 1980-90, 
and even today one of the models with the longest production time. 
However, subsequent models have not achieved the same success. 
 
Currently, the company has a cooperation agreement similar to a 
joint venture with GM (General Motors - Germany), which qualifies 
investments to remove the new Niva (VAZ 2123), which is 
assembled on Avtovaz's premises, leaving the company. Assembly 
line with the Chevrolet emblem. Currently, the name Niva belongs 
to GM and the old Niva (VAZ 2121) is now called Lada 4x4. 
International cooperation helped the Russian factory to have a new 
and quality product, but also gave the impetus to design a new 
vehicle on the market, the Lada Kalina, in hatch, sedan and station 
wagon versions, of external and internal beauty at the height. their 
peers from other international brands. 
 
The company currently produces the Granta, a sedan designed in 
partnership with Renault, which partially owns AvtoVAZ; the Vesta, 
a sedan with bold and modern lines, by Steve Mattin, the brand's 
current designer; the Priora, a small sedan launched in 2007; Kalina, 
with sedan, hatch and station wagon variations; the old 4x4, better 
known as Niva, which was present in Brazil in the 90s; the Largus, 
station wagon version of our first generation Renault Logan and the 
recently launched X-Ray, also awaited by Steve Mattin, bearing our 
current Renault Sandero. 

Contactos: 

Telefone: +49 - 4161 600 700 
Email: info@lada.de 

Endereço: Erlengrund 7 - 11 
21614 Buxtehude 

Germany 
Website: https://www.lada.de/ 



 

VS   
 
 

200 

Vasconcellos e Sá Associados, S.A. 

 

Empresa: 
Lufthansa technik airmotive ireland limited - lufthansa airmotive 

ireland 

País: Irlanda 

Nicho: 
880240 - Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15 

000 kg, sem carga (excluindo helicópteros e dirigíveis) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

We are the leading provider of aircraft maintenance, repair, 

overhaul and modification services for civil aircraft, from 

commercial to VIP and special mission aircraft. Holding 

international licenses for maintenance, design and production, we 

provide tailored maintenance programs, modification, completion 

and conversion as well as innovative cabin products, material 

pooling or engine services. We even supply you with digital fleet 

support. 

 

Lufthansa Technik spezializes in the overhaul of short- and 

medium-range aircraft. The services offered include basic overhauls 

(D-checks) and annual checks (C-checks) on the Boeing 737 Classic 

und Next Generation, 757, 767 and MD-80 types and the Airbus 

A320 family of aircraft. The aircraft overhauls are carried out in a 

12,300 square meters hangar offering five parking positions. In a 

further, approx. 4,600 square meters hangar, up to two aircraft can 

be painted at a time. 

 

In addition, the company offers a number of other services ranging 

from technical support and sales of material to aircraft line 

maintenance. Lufthansa Technik Shannon also assists its customers 

with the creation and modification of maintenance plans. For 

instance, this includes consultancy on corrosion prevention 

programs for aircraft. Lufthansa Technik Shannon is on the road to 

establishing itself as a center of excellence for the conclusion of 

aircraft lease projects and the associated transitions. 

 

Contactos: 

CEO: Patrick Shine 

Telefone: 00353 61 370 063 

E-mail: patrick.shine@lht.dlh.de 

Website: www.lufthansa-technik.com 

 

 

tel://+353%2061%20370%20063/
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Empresa: M Motors Automobiles France SAS 

País: França 

Nichos: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Mitsubishi Motors Corporation is a Japanese multinational 

automotive manufacturer headquartered in Minato, Tokyo, 

Japan. In 2011, Mitsubishi Motors was the sixth-largest 

Japanese automaker and the nineteenth-largest worldwide 

by production. From October 2016 onwards, Mitsubishi has 

been one-third (34%) owned by Nissan, and thus a part of 

the Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance. 

 

Besides being part of the Renault–Nissan–Mitsubishi 

Alliance, it is also a part of Mitsubishi keiretsu, formerly the 

biggest industrial group in Japan, and the company was 

originally formed in 1970 from the automotive division of 

Mitsubishi Heavy Industries. 

Contactos: 

Telefone : +33 1 34 30 60 60 

E-mail : não disponível 

Endereço: 1 Avenue du Fief, 

95005 Saint-Ouen-l'Aumône, France 

Website: https://www.mitsubishi-motors.fr/ 
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Empresa: MACHINEX 

País: Alemanha 

Nichos: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

870829 - Peças e acessórios de carroçarias para tratores, 

veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 

automóveis e outros veículos a motor concebidos 

principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 

motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 

para fins especiais (exceto pára-choques e suas peças e cintos 

de segurança) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Since 1964, we stand for international sales and distribution 

of high quality products in the market segments of 

automobiles and automotive spare parts, trucks and spare 

parts as well as any kind of industrial machinery. 

 

Our range covers industrial machinery, building material and 

equipment for the Oil and Gas Industry, to name a few. 

Specialized in international sales and distribution of high 

quality products in the automotive market, we take pride in 

dealing with any product on demand – from fertilizer to 

screws – with the same attention and care we give to 

exporting oil rigs or passenger trains. We search the global 

market and counsel our customers to make sure they get the 

best on offer. 

Contactos: 

Management board: Faramarz Bakhtiyari 

Telefone: +49 69 / 95 00 16 – 0 

E-mail: info@machinex.de 

Endereço: Berner Straße 14 

60437 Frankfurt / Main 

Germany 

Website: www.machinex.de 
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Empresa: Marubeni Europe plc 

País: Itália 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Marubeni Europe plc is a subsidiary of Marubeni Corporation, 

one of Japan’s leading general trading companies.  Our trading 

activities span a broad range of goods and commodities, 

including machinery and equipment. 

As well as our trading operations, we are a major investor, and 

we act as organisers for large-scale projects in various sectors, 

notably energy, power and transportation. 

 

Marubeni has had offices in Europe for over 50 years. As part 

of the Marubeni Group, comprising over 131 offices in 66 

countries and around 450 consolidated companies, we have 

access to an extensive and exclusive business information 

network. 

 

Through our long experience of trade in a broad range of 

goods and equipment, commodities and natural resources, we 

have developed outstanding expertise in finance, risk 

management, logistics, product development and the 

organisation of large-scale projects. 

Contactos: 

Tel. Geral: +39 02 66997 1 

Email: Não disponível 

Endereço: Milan Branch 

Via Bonaventura Cavalieri 4 

20121 Milan 

Website: https://europe.marubeni.com/ 
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Empresa: Mercedes-Benz Belgium Luxembourg AS 

País: Bélgica 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Mercedes-Benz is both a German automotive marque and, 

from late 2019 onwards, a subsidiary of Daimler. 

 

 Mercedes-Benz is known for producing luxury vehicles and 

commercial vehicles. 

 

In 2018, Mercedes-Benz was the largest seller of premium 

vehicles in the world, having sold 2.31 million passenger cars. 

 

In addition to producing automobiles, the company also 

manufactures buses, aircraft engines, trucks, among other 

means of transport. It currently also manufactures engine 

prototypes for the Formula 1 teams at Racing Point, Williams 

and Mercedes GP itself. Mercedes GP is currently world 

champion, along with its driver Lewis Hamilton. 

Contactos: 

CEO: Pierre-Emmanuel Chartier 

Telefone: +32 2 724 12 11 

Email: não disponível 

Endereço:  

Avenue du Péage 68 

1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgium 

Website : www.mercedes-benz.be 
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Empresa: Mertel Italo Cars Nürnberg GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Mertel Italo Cars Nuremberg is your official FERRARI dealer 

for the greater Bamberg , Bayreuth , Coburg , Hof and 

metropolitan regions of Nuremberg. 

 

Mertel also offers a powerful and extensive service network 

with services at the highest level. 

Contactos: 

Director-Geral: Siegfried Mertel 

Telefone: +49-911-9379370 

Email: info@italocars-nuernberg.de 

Endereço:  

Röthensteig 2-10 

90408 Nuremberg – Germany 

Website: https://www.italocars-nuernberg.de 
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Empresa: Moeyersons NV 

País: Bélgica 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Moeyersons was established back in 1955, when the company 

began constructing wheelbarrows and trailers, generally in 

wood and steel. Over the years, many changes have taken 

place, with new materials and a bigger workforce, but the 

main difference, of course, is in the quality of our products. 

Wood and steel have gradually been replaced by aluminium, 

plywood, polycarbonate and many other modern materials. In 

1978, the manufacturing area was extended for the first time, 

creating space for more employees and increased production. 

 

Moeyersons has been regarded as an innovative and high-

quality company since 1962. Today, more than 50 employees 

are engaged in bodywork construction, and the company’s 

buildings cover more than 8,000 square metres. Thanks to 

sustained perfection of the production process, Moeyersons 

achieved ISO 9001 certification in 2008, although our 

engineers are continuing with their non-stop efforts to 

develop new systems to improve our products. 

Contactos: 

Directora-Geral: Veerle Josepha Valentina Moeyersons 

Telefone: +32 52 30 08 21 

E-mail: info@moeyersons.be 

Endereço:  

Achterheide 26 

1840 Londerzeel 

Belgium 

Website: www.moeyersons.be 
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Empresa: Moog dublin limited / Nammo Ireland 

País: Irlanda 

Nicho: 880240 - Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 

15 000 kg, sem carga (excluindo helicópteros e dirigíveis) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Moog Dublin Limited changed its name to Nammo Ireland. 

 

Nammo Ireland is a leading provider of highly engineered 

space solutions including structures, mechanisms and fluid 

controls for launch vehicles and spacecraft applications.  

 

We offer a complete service from design concept through 

development and qualification, to series production of flight 

and ground hardware.   

 

Our Centre of Excellence for the design and manufacture of 

components and structures for the Aerospace industry is 

supported by our AS9100RC accreditation and also by our 

modern manufacturing facility with a fully integrated 

CAD/CAM system which supports a model to machine 

approach.  

 

Nammo Ireland has a fully equipped ISO 14644 Class 8 

cleanroom. The cleanroom has designated assembly, 

integration and test work areas, utilising the latest 

environmental, flow and pressure testing equipment. 

Contactos: 

 

Telefone: +353 1 861 0010 

E-mail: mark.foy@nammo.com 

Endereço: Unit 15-17 Northwest Business Park 

Ballycoolin 

Dublin 15 

D15 FF6K - Ireland 

 

Website: https://www.nammo.com/who-we-

are/locations/ireland/dublin  

 

 

mailto:mark.foy@nammo.com
https://www.nammo.com/who-we-are/locations/ireland/dublin
https://www.nammo.com/who-we-are/locations/ireland/dublin
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Empresa: MXPOSITIVO 

País: Itália 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Is a major store selling motorcycles, equipment parts and 

others, works with many brands. 

Contactos: 

Telefone: +39 347 8309878 

Email : info@mxpositivo.com 

Endereço: MX POSITIVO 

di Spaggiari Riccardo 

Via dei Ronchi n.2 

42122 Reggio Emilia – Itália 

Website: www.mxpositivo.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mxpositivo.com
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Empresa: Nacional Motor, S.A.U. / Derbi 

País: Espanha 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Derbi is a manufacturer of motorcycles, scooters, mopeds 

and recreational all-terrain vehicles produced by Nacional 

Motor S.A.U., a Spanish subsidiary of Piaggio & Co. SpA. 

Contactos: 

Telefone: +3480081829800 / +39 0654547103 

Email: não disponível 

Endereço: não disponível 

Website: www.derbi.es 
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Empresa: Posco daewoo deutschland gmbh 

País: Alemanha 

Nichos: 

880240 - Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 

15 000 kg, sem carga (excluindo helicópteros e dirigíveis) 

870829 - Peças e acessórios de carroçarias para tratores, 

veículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, 

automóveis e outros veículos a motor concebidos 

principalmente para o transporte de pessoas, veículos a 

motor para transporte de mercadorias e veículos a motor 

para fins especiais (exceto pára-choques e suas peças e cintos 

de segurança) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

With over 100 global networks around the world, Posco 

Daewoo does various business with local and international 

customers, carrying a wide range of products including steel, 

metal, machinery, automotive component, Industrial 

electronics, steel raw material, non-ferrous metal, chemical 

and agro-fishery product. 

Contactos: 

Telefone: +49-69-2474-941-00 

E-mail: não disponível 

Endereço: Lurgiallee 16 

Frankfurt am Main 

D-60439 Germany 

Website: não disponível 
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Empresa: Rad NV 

País: Bélgica 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

RAD is today the market leader in the distribution and sale of 

motorcycle clothing and accessories. 

 

RAD has: 

- 1 webshop 

- 8 stores in Belgium (up to 2000 m² of pleasure shopping) 

- Supplier for hundreds of motorcycle dealers across 

BENELUX 

-Each RAD store: up to 2,000 m² of pleasant shopping 

-More than 80 brands 

-More than 13,000 different products 

-Always the latest products launched 

 

Find the most famous brands at very competitive prices in 

RAD stores: Alpinestars, REV'IT !, Givi, Shoei, LS2, Shark, 

Schuberth, Sena, Segura, Interphone, TomTom, Cardo, Abus, 

Macna and a bunch of other brands. 

Contactos: 

Proprietários: Roos e Andre De Meyer 

Telefone: +32 9 282.94.10 

E-mail: info@rad.eu 

Endereço:  

Landegemstraat 

49031 Gent, Belgium 

Website: www.rad.eu 
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Empresa: Remco Belgium NV 

País: Bélgica 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Remco has been a specialist in the sale of parts for trucks and 

trailers for over 50 years. 

 

Our wide variety includes more than 20,000 items that we can 

deliver in stock. 

 

With us you will find parts for trucks and trailers from the 

biggest and best known brands: TEXTAR, BPW, SAF, ROR, 

WABCO, HALDEX, JOST. 

 

We divided our product line into 3 main categories: Trucks, 

Trailers and Miscellaneous. 

 

Excellent technical and commercial assistance. 

Specialization in repair and overhaul of brake shoes and 

calipers. 

Contactos: 

Telefone: +32 9 216 82 80 

E-mail: info@remco.be 

Endereço: Jozef Guislainstraat 56 

9000 Ghent 

Belgium 

Website: www.remco.be 
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Empresa: Scania France 

País: França 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 
carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 
por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 
1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310) 

 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Scania AB is a Swedish manufacturer of Trucks, Buses, and 
Diesel Engines (marine and stationary), headquartered in 
Södertälje, Sweden. With more than 35,000 employees, Scania 
has operations in Europe, Latin America, Asia, Africa and 
Oceania. Its performance extends to more than 100 countries 
in the world. 
In 2011, the Volkswagen Group purchased Scania for 6.7 
billion euros. 
Scania produces trucks, bus chassis and diesel engines for 
industrial, marine, and vehicle, agricultural machinery and 
civil construction use by other companies. 
Scania has traditionally been a manufacturer of heavy and 
extra heavy trucks, although it produces lower tonnage 
models. 

Contactos: 

President: Koen Knoops 
Telefone: +33 2 41 41 33 3 

Email : mesdonnees.personnelles@scania.com 
Endereço: 

2 boulevard de l'Industrie, ZI d'Écouflant, CS 30106, 49001 
Angers Cedex 1 – France 

Website : https://www.scania.com/fr 
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Empresa: 
Shannon aircraft motor works limited - hamilton sundstrand 

shannon 

País: Irlanda 

Nicho: 
880240 - Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 

15 000 kg, sem carga (excluindo helicópteros e dirigíveis) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Shannon Aircraft Motor Works Ltd., doing business as 

Hamilton Sundstrand Shannon, designs, manufactures, and 

sales proprietary, technology-based components, and 

subsystems.  

 

The Company offers components which includes actuators, 

fans, pumps, motors, generators air, and oil cooled poles.  

 

Hamilton Sundstrand Shannon serves commercial and 

military aerospace customers. 

Contactos: 

Telefone: +353 61 707 141 

E-mail: não disponível 

Endereço: 25 - 28 North Wall Quay, 

Dublin 1 

D01 H104 - Ireland 

Website: não disponível 
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Empresa: Silkroad24 GmbH 

País: Alemanha 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Silkroad24 was founded in 1998 and, since then, we have 
dedicated ourselves to industrial automation technology and 
safety instruments in China and Germany. 
 
As a result of the growing need of the Chinese industry to 
reposition projects in Europe, mainly in Germany, we are 
becoming one of the best MRO (Maintenance, Repair and 
Operation) companies in China. 
 
Our service: 

-Replacement queue service, so that additional and 
corrected export costs can be reduced. 
-Fast delivery - more than 100 packages are air freight 
packages to China every day. 
-Always available to customers - in your online store, 
customers can find products quickly and make 
purchases at any time. 
-Customer training. 
-Technical assistance. 
-Check and return services (Chinese products for EU 
manufacturers). 
-More than 70 engineers serve their customers in 
China, from type selection to installation. 

 
At Silkroad24 GmbH it is extremely customer-oriented, 
innovative, with a process of development, succession and 
permanent memory. 

Contactos: 

Directora-Geral : Jiangshan Lue 
Telefone: +49-531-2322390 
E-mail: office@silkroad24.de 

Endereço: 
Weststr.6 

38126 Braunschweig, Germany 
Website: https://www.silkroad24.de/ 
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Empresa: ŠKODA AUTO Deutschland gmbh 

País: Alemanha 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 

de corrida, com motor de pistão de ignição por compressão "motor 
diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ 

(exceto veículos para transporte de pessoas na neve e outros 
veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

ŠKODA AUTO Deutschland GmbH in Weiterstadt has been present 
on the German market since September 1991. In Germany, the cars 
with the winged arrow in the logo are enjoying increasing 
popularity thanks to the modern product range and the excellent 
price / value ratio.  

In 2017, over 194,000 new ŠKODA vehicles were registered as 
passenger cars in Germany, which corresponds to a market share of 
5.6 percent. This means that ŠKODA has not only been the number 
one import brand in Germany for the ninth year in a row, but has 
also further consolidated its position among the renowned volume 
brands. ŠKODA AUTO is a brand of the Volkswagen Group. 
 
The parent company of ŠKODA AUTO Deutschland, ŠKODA AUTO 
a.s. based in Mladá Boleslav, is one of the oldest still producing car 
manufacturers in the world. In 2015, the traditional brand 
celebrated its 120-year company history and 110 years of 
innovative automobile construction. ŠKODA AUTO employs over 
35,000 people worldwide and is represented in over 100 countries 
around the world. 
 
In 1895 the mechanic Václav Laurin and the bookseller Vaclav 
Klement em Mladá Boleslav decided to produce bicycles. Just four 
years later, Laurin & Klement was the largest bicycle manufacturer 
in the country and cameçou in the same year with the production of 
motorcycles. After the first prototypes around the turn of the 
century, the production of automobiles started in Mladá Boleslav in 
1905. Laurin & Klement's first car, the Voiturette A, was the 
beginning of our success story. 

Contactos: 

Director : Mr. Steffen Hantusch 
Telefone: +49 35 91/27 27 6 – 0 
E-mail : info@hantusch-skoda.de 
Endereço : Wilthener Strasse 37 

02625 Bautzen 
Website: https://hantusch-skoda.de/ 

 

https://hantusch-skoda.de/
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Empresa: Smeets en Zonen NV 

País: Bélgica 

Nichos: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

We are one of the biggest suppliers in Europe, since 1976 

we're importing and exporting all kind of trucks, trailers, 

machinery & parts, new and used.  

 

We have a stock of more than 1000 units always available. 

Every year we selling worldwide more than 2.500 units.  

 

Service A-Z: 

- Adjustments and services in our workshops 

- Arrange efficient loading of your goods 

- Shipping–transportations of your goods 

- Arrange all formalities 

 

Every day we have new entries, many satisfied customers are 

buying in confidence, so 50% of our trucks are sold before they 

come in. 

Contactos: 

CEO: Jaak Smeets 

Tel.Geral:  +32 89 30 17 007/ +32 89 30 17 13 

Email: info@smz.be 

Endereço: 

Industrial estate canal Noord 1157 

3960 Bree 

Belgium 

Website: www.smz.be 
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Empresa: Smp Automotive Technology Iberica 

País: Espanha 

Nicho: 

870899 - Peças e acessórios, para tratores, veículos a motor 

para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e 

outros veículos a motor projetados principalmente para o 

transporte de pessoas, veículos a motor para o transporte de 

mercadorias e veículos a motor para fins especiais, não 

especificados noutro local 

Informação 

sobre a 

empresa: 

SMP Automotive Technology Iberica S.L. is a plastics company. 

 

SMP develops and manufactures plastic parts and highly 

integrated modules for the automotive industry. As specialist 

in cockpits, door panels, bumper modules and innovative 

plastic vehicle body parts, SMP has successfully established a 

footprint in Europe, North America, South America and Asia 

supplying well-known automotive manufacturer. 

 

SMP is a growing global company. Originally founded in 

Bötzingen under the name Badische Plastikwerke in 1959, 

SMP is now a global company offering its employees 

interesting projects and excellent development opportunities. 

As part of the Samvardhana Motherson Group, they are in an 

ideal network to react quickly to customer requirements and 

make use of synergy effects. They cooperate closely with their 

sister companies Motherson Automotive Technologies & 

Engineering (MATE), Samvardhana Motherson Innovative 

Autosystems (SMIA), Samvardhana Motherson Reflectec 

(SMR) and Motherson Innovations. 

Contactos: 

Telefone: +34 93 745-2300 

E-mail: não disponível 

Endereço:  

Ctra. B-142 Sentmenat, 18-20 

08213 Polinyà, Spain 

Website: www.smp-automotive.com 
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Empresa: Sofiba (ICD) 

País: França 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

The various establishments of the ICD group offer its 

customers (individuals, companies and garages) mechanical 

and body parts for any car, any 4x4, any utility, any heavy 

goods vehicle and European, Asian and American construction 

machinery; as well as the various components (engines, 

cylinder heads, injections, turbos, gearboxes, transmissions, 

alternators, starters, air conditioning, computers, electronic 

boxes, etc.) 

Contactos: 

Telefone : +33 3.83.65.56.68 

E-mail : não disponível 

Endereço: 510 rue Bois de la Ville 

ZI Croix de metz 

54200 TOUL – France 

Website : www.icd.fr 
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Empresa: Sortimo By Gruau 

País: França 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 

concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 

de corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca 

de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para 

transporte de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

As a leading manufacturer of vehicle equipment and intelligent 

mobility solutions, the company offers tradespeople, fleet 

customers, partners and do-it-yourselfers a full-service concept by 

linking online services on the mySortimo platform and personal 

advice, which is far more than just individual and turnkey mobility 

solutions for light commercial vehicle offers. From the original idea 

- the blue metal case - through the extensive BOXXes and case range 

to digital services, Sortimo has expanded its pioneering work to 

market and innovation leadership. The company constantly 

maintains this through its visionary developments, in which the 

customer and their productivity in everyday work are clearly in 

focus. 

 

As the market leader in the field of vehicle equipment and mobile 

transport solutions, Sortimo produces shelf systems for all light 

commercial vehicles as well as BOXXes and case systems for trade, 

trade and industry. The company has its headquarters and only 

production site in Zusmarshausen, Bavaria, and employs around 

1,300 people worldwide. With nine branches and 23 Sortimo 

stations in Germany as well as a presence in over 35 countries, 

Sortimo has a global focus.Sortimo is headquartered and has its only 

production site in Zusmarshausen, Bavaria. The sales network 

includes nine branches, 24 stations and various assembly partners 

in Germany as well as nine subsidiaries in Europe, a joint venture in 

the United States and over 24 importers around the world. 

Contactos: 

Directores: Reinhold Braun, Klaus Emler, Patrick Buchard 

Telefone: +33 1 39 87 44 66 

E-mail: info@sortimo.fr 

Endereço : Sortimo by Gruau 

Aéropark - Bât C6 

1 Rue Jean Mermoz 

95500 Gonesse – France 

Website: www.sortimo.fr 
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Empresa: Suzuki Belgium NV 

País: Bélgica 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Suzuki is a Japanese multinational corporation headquartered 

in Minami-ku, Hamamatsu. 

 

Suzuki manufactures automobiles, four-wheel drive vehicles, 

motorcycles, all-terrain vehicles (ATVs), outboard marine 

engines, wheelchairs and a variety of other small internal 

combustion engines.  

 

In 2016, Suzuki was the eleventh biggest automaker by 

production worldwide. 

 

Suzuki has over 45,000 employees and has 35 production 

facilities in 23 countries, and 133 distributors in 192 

countries. The worldwide sales volume of automobiles is the 

world's tenth largest, while domestic sales volume is the third 

largest in the Japan. 

Contactos: 

CEO: Jean Roger De Bandt 

Telefone: +32 3 450 04 00 

Email: não disponível 

Endereço:  

Satenrozen 8 

2550 Kontich, Belgium 

Website: www.suzuki.be 

 

 



 

VS   
 
 

222 

Vasconcellos e Sá Associados, S.A. 

 

 

Empresa: Suzuki France 

País: França 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 

alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 

pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Suzuki is a Japanese multinational corporation headquartered 

in Minami-ku, Hamamatsu. 

 

Suzuki manufactures automobiles, four-wheel drive vehicles, 

motorcycles, all-terrain vehicles (ATVs), outboard marine 

engines, wheelchairs and a variety of other small internal 

combustion engines.  

 

In 2016, Suzuki was the eleventh biggest automaker by 

production worldwide. 

 

Suzuki has over 45,000 employees and has 35 production 

facilities in 23 countries, and 133 distributors in 192 

countries. The worldwide sales volume of automobiles is the 

world's tenth largest, while domestic sales volume is the third 

largest in the Japan. 

Contactos: 

Telefone: +33 1 34 82 14 00 

E-mail: não disponível 

Endereço:  

8 Avenue des Frères Lumière 

78190 Trappes, France 

Website : www.suzuki.fr 
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Empresa: Team accessories limited 

País: Irlanda 

Nicho: 880240 - Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15 

000 kg, sem carga (excluindo helicópteros e dirigíveis) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

TEAM Accessories has provided testing, inspection, repair, overhaul 

and modification services for a wide range of national and 

international commercial airlines as well as government and 

military aircraft at a purpose-built facility in Ballyboughal, Co. 

Dublin since 1995. 

 

TEAM Accessories specialises in the maintenance, repair and 

overhaul of a wide variety of aviation engines and airframes and is 

fully approved and regulated by the relevant bodies and standard 

authorities. 

 

Our global client base, which includes American Airlines, Sabena 

Technics, and Lufthansa amongst others, is serviced and managed 

by a team of highly-skilled professionals who, between them, have 

over 200 years industry experience and a wide range of capabilities. 

We offer fuel accessory capability on JT3D, JT8D, JT9D, CFM56 and 

CF6 engine accessories, while maintenance, repair and overhaul 

services can be carried out on fuel, air, oil, hydraulic, electric and 

pneumatic accessories on a variety of aircraft. 

 

We have also developed capability in aircraft safety equipment 

including safety slides and rafts and we can now offer hydrostatic 

and recharging services for oxygen bottles.  

 

At all times we strive to ensure the highest standard of customer 

care, quality and the most competitive pricing on the market. 

Contactos: 

Director–Geral: Tommy Gibbons  

E-mail: Tom.Gibbons@team-accessories.aero 

Telefone: +353 1 8433466 / +353 1 8433270 

Endereço: Ridgewell House, Hollywood, Ballyboughal, Co. Dublin, 

Ireland 

Website: http://team-accessories.aero/ 
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Empresa: The Intercontinental Trade Stores SA 

País: Bélgica 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 

principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 

por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 

1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Main activity: Non-specialised wholesale trade 

Contactos: 

Telefone: +32 52 35 11 74 

E-mail: não disponível 

Endereço: Rue du Travail, 7 

1400 Nivelles – Belgium 

Website: não disponível 
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Empresa: Toyota Deutschland gmbh 

País: Alemanha 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 

de corrida, com motor de pistão de ignição por compressão "motor 
diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ 

(exceto veículos para transporte de pessoas na neve e outros 
veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Toyota Deutschland GmbH of Germany designs and manufactures 
automobiles. The Company offers new and used cars, sports utility 
vehicles, finance, and spare parts and accessories, as well as leasing 
of cars and insurance services. Toyota Deutschland operates 
worldwide. 
 
Parent company Toyota Motor Corporation is a Japanese 
automotive manufacturer based in Toyota, Aichi Prefecture, Japan. 
In March 2014, the multinational corporation was comprised of 
338,875 employees worldwide and, in February 2016, was the 13th 
largest company in the world by revenue. Toyota was the largest car 
manufacturer in 2012 (by production) ahead of the Volkswagen 
Group and General Motors. On July 25, 2012, the company reported 
the production of its 200 millionth vehicle. Toyota is the first car 
manufacturer automobiles in the world producing more than 10 
million vehicles a year. It did this in 2012 according to OICA, and in 
2013 according to company data. In July 2014, it was the largest 
company listed in Japan by market capitalization (worth more than 
twice the runner-up, SoftBank) and by revenue. 
 
In 2016, it sold 10.18 million units, adding the brands Toyota, Lexus, 
Daihatsu and Hino Motors. Thus, it was below the numbers of its 
competitor, the European Volkswagen Group (10.3 million in sales), 
occupying the 2nd place in the ranking in world vehicle sales. 
 
Toyota is the world leader in sales of hybrid electric vehicles and 
one of the largest companies that encourage the adoption of hybrid 
vehicles worldwide. Cumulative global sales of Toyota and Lexus 
hybrid passenger car models exceeded the 9 million mark in April 
2016. The Prius family of cars constitute the world's best-selling 
hybrid models, with nearly 5.7 million units sold until April 30, 2016 

Contactos: 

Presidente: Alain Uyttenhoven 
Telefone: +49 - 2234-102-0 

E-mail: kundenbetreuung@toyota.de 
Endereço: 

Toyota-Allee 2 
50858 Cologne 

Website: www.toyota.de 
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Empresa: Van Hool NV 

País: Bélgica 

Nicho: 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 

carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão 
alternativo de ignição por faísca de cilindrada > 1.000 cm³ 

mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para transporte de 
pessoas na neve e outros veículos especialmente concebidos 

do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Van Hool NV is a Belgian family-owned coachbuilder and 
manufacturer of buses, coaches, trolleybuses, and trailers. 
Most of the buses and coaches are built entirely by Van Hool, 
with engines and axles sourced from Caterpillar, Cummins, 
DAF and MAN and gearboxes from ZF or Voith. Some 
production involves building bus and coach bodies on 
separate bus chassis from manufacturers such as Volvo and 
Scania. 
 
Van Hool from Belgium builds up to 1,400 buses and coaches 
annually and about 3,000 industrial vehicles of which 80% 
exports worldwide. With more than 4,500 employees and a 
complete range of coaches and buses, Van Hool is an important 
bus builder in Europe. In addition, Van Hool also builds a very 
extensive range of trailers and tank containers. Van Hool is the 
undisputed market leader in this sector in Belgium and 
occupies an important place in various export markets. 
 
Worldwide, Van Hool employs 4,500 people and manufactures 
more than 1,700 buses and coaches (bodyworks and complete 
vehicles combined) and 5,000 trailers each year. It sells an 
average of 600 coaches annually in the United States. 
 
In Europe, Van Hool has a broad range of coaches, though all 
designs share similar looks and are based on the same 
platform, the TX. The same philosophy is used on the transit 
bus range, the A-series. In recent years, the company has been 
focusing on new propulsion technologies, introducing fuel-cell 
hybrid buses as well as diesel-electric hybrids. 

Contactos: 

CEO: Filip Van Hool 
Telefone: +32 3-420 20 20 
Email: info@vanhool.com 

Endereço: 
Bernard Van Hoolstraat 58 

BE-2500 Lier (Koningshooikt) - Belgium 
Website: www.vanhool.be 
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Empresa: Webtec limited 

País: Irlanda 

Nicho: 
880240 - Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 

15 000 kg, sem carga (excluindo helicópteros e dirigíveis) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Webtec Limited was set up on Wednesday the 2nd of July 

1986. 

 

Main activity: Manufacture Of Air And Spacecraft And Related 

Machinery 

Contactos: 

Telefone: +353 18391471 

Endereço: Unit 141 Murdon Development 

Baldoyle Industrial Estate 

Dublin 13 

D13 X3T2 

Ireland 

Website: não disponível 
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Empresa: Wulf Gaertner Autoparts AG 

País: Alemanha 

Nicho: 

870829 - Peças e acessórios de carroçarias para tratores, veículos 

a motor para o transporte de dez ou mais pessoas, automóveis e 

outros veículos a motor concebidos principalmente para o 

transporte de pessoas, veículos a motor para transporte de 

mercadorias e veículos a motor para fins especiais (exceto pára-

choques e suas peças e cintos de segurança) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

The company was founded in 1958: it evolved from exporter to 

manufacturer with its own production facilities and its own MEYLE 

brand. 

 

MEYLE parts can be found in workshops around the world - in 120 

countries on all continents. 

 

It has a team of almost 500 people at its headquarters in Hamburg 

alone. 

 

The automotive industry and the theme of electric vehicles have 

accompanied the company's founder since childhood: his 

grandfather Karl Louis Gaertner had worked with electric drives 

for coaches and vehicle construction for over a hundred years. 

 

As a passionate racing driver in South America, Wulf Gaertner 

himself faced the challenge of finding high-quality automotive 

aftermarket parts for his race car - he ended up buying them from 

Germany and therefore laid the groundwork for trade export. 

 

The export was followed by the acquisition of the MEYLE brand in 

1995 and, a few years later, by the inauguration of the company's 

production units, which still today manufacture steering and 

suspension parts and rubber for metal. 

 

Following the launch of the MEYLE-HD product line in early 2000, 

the foundation of MEYLE AG and the new brand identity with the 

slogan BEST DRIVER'S FRIEND in 2016 represented important 

‘MEYLEstones’ in the company's history. 

Contactos: 

CEO: Karl J. Gaertner 

Telefone: +49 40 67506 510 

Email: contact@meyle.com 

Endereço:  

Wulf Gaertner Autoparts AG 

Merkurring 111, 22143 Hamburg 

Deutschland 

Website: www.wulfgaertner.com 
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Empresa: Zecchetti 

País: Itália 

Nichos: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 

concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 

de corrida, com motor de pistão de ignição por compressão "motor 

diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ 

(exceto veículos para transporte de pessoas na neve e outros 

veículos especialmente concebidos do nicho 870310) 

870322 - Automóveis e outros veículos a motor principalmente 

concebidos para o transporte de pessoas, incl. carrinhas e carros 

de corrida, com motor de pistão alternativo de ignição por faísca 

de cilindrada > 1.000 cm³ mas <= 1.500 cm³ (exceto veículos para 

transporte de pessoas na neve e outros veículos especialmente 

concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

Zecchetti srl is a privately owned corporation (LLC), founded in 

1960. The firm currently has 110 employees organized in the 

activities of sales, product design, machine assembly, testing, 

installation, and post-sales service for all the company’s product 

lines. 

 

Zecchetti proposes turn-key Automation Systems for EMPTY bottle 

Conveying/Palletizing, to both Glassworks and Plastic Bottle 

Producers as well as Warehousing installations. 

 

The Company proposes itself as comprehensive supplier for the 

product packaging/storage and customer-oriented consultant for 

the achievement of tailor-made solutions, 100% made in Italy. 

 

The USA and MEXICO Subsidiaries together with geographical 

partners in China, Asia-Pacific Zone & Chile support Zecchetti export 

activity and guarantee a Global Assistance.  

Contactos: 

CEO: Franco Prestigiacomo 

Telefone: +39 0522 867411 

Email: info@zecchetti.it 

Endereço: Via Galileo Galilei, 1 - 1 / A 

42027 - Montecchio Emilia (RE) – Italy 

Website: www.zecchetti.it 
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Empresa: ZUPIN Moto-Sport gmbh 

País: Alemanha 

Nicho: 

870332 - Automóveis e outros veículos a motor 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incl. 
carrinhas e carros de corrida, com motor de pistão de ignição 
por compressão "motor diesel ou semi-diesel" de cilindrada > 
1.500 cm³ mas <= 2.500 cm³ (exceto veículos para transporte 

de pessoas na neve e outros veículos especialmente 
concebidos do nicho 870310) 

Informação 

sobre a 

empresa: 

On over 400m / 2 we offer the right thing for every 
motorcyclist! A large selection of motorcycles, clothing and 

parts are ready for you to explore! 
 

A large number of motorcycles are waiting for you in our 
shop to marvel at and test - come by and see the latest bikes 

from SWM, INDIAN and HUSQVARNA - test drives can be 
arranged. 

 
There is an INDIAN Shop Corner in the shop - where we offer 

a large part of the INDIAN collection of clothing, bags and 
small parts. 

 
Whether motocross or enduro - the shop has the right jacket, 
jersey or pants ...! Our competent staff is looking forward to 

your visit. 

Contactos: 

Telefone: +49 8669 848 110 
E-mail: info@zupin.de 

Endereço: 
Trostberger Str. 26 
D-83301 Traunreut 

Website: https://www.zupin.de/ 

 

 

 

https://www.zupin.de/

