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A realidade do setor
CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DAS OFICINAS EM PORTUGAL

Não sendo um estudo exaustivo, a PÓS-VENDA realizou um inquérito, ao qual 
responderam quase 200 oficinas, que nos permitiu caracterizar melhor as oficinas
em Portugal. Os dados recolhidos são meramente indicativos, mas permitem algumas 
conclusões interessantes. Entre os diversos dados resultantes deste inquérito, 
verifica-se que responderam ao mesmo oficinas de todos os distritos de Portugal. 
O maior número de respostas foi de oficinas de Lisboa e Porto (mais de 35%), mas 
cerca de 85% das respostas correspondem a oficinas junto ao litoral, onde aliás se 
concentra a grande maioria do negócio pós-venda em Portugal. Refira-se que
do total de respostas recebidas, 97% correspondem a oficinas independentes.

QUAL A PRINCIPAL ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO
DA OFICINA?

Dentro do universo de oficinas que responderam ao inquérito, 61,4% 
têm como atividade principal a mecânica, sendo que o grupo de oficinas 
com maior representatividade a seguir é o de pneus. Estes dados estão 
em linha, com os dados comuns que existem no setor.

Mecânica

14,5%

6,6%

17,5%

61,4%

Pneus
Electricidade / Eletrónica

Chapa e pintura
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QUAL A SEGUNDA ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO DA OFICINA?

69,2% das oficinas têm como segunda 
atividade principal a mecânica e a 
eletricidade / eletrónica. Para muitas 
oficinas a unidade de chapa e pintura 
é também muito relevante como 
atividade secundária. Não deixa de 
ser curioso verificar que a atividade 
de pneus é a menos importante como 
segunda atividade, o mesmo é dizer 

que os especialistas dos pneus ainda 
têm essa estatuto.
Pela análise dos dados recolhidos de quem 
tem como atividade principal a mecânica, 
infere-se que a segunda atividade mais 
importante a eletricidade e eletrónica e só 
depois a chapa a pintura. Neste grupo de 
oficinas poucos são os que têm os pneus 
como atividade principal.

QUANTOS PROFISSIONAIS TRABALHAM
AO TODO NA OFICINA?

Cerca de 40% das oficinas têm entre 3 e 5 pessoas. Porém, não deixa de ser 
um dado interessante, que quase 17% das oficinas têm mais de 15 pessoas a 
trabalhar e que existe quase 7% de oficinas apenas com uma pessoa!!! Existem 
cerca de 7 pessoas em média por cada oficina. As oficinas das maiores cidades 
de Portugal têm mais recursos humanos, o que contrasta claramente com as 
oficinas que estão no interior de Portugal.

QUANTOS TÉCNICOS (MECÂNICOS, PINTORES, 
MECATRÓNICOS, ETC) TRABALHAM AO TODO NA OFICINA?

O número de oficinas que têm entre 2 e 5 técnicos representam mais de 61%. 
Apenas 4,8% das oficinas têm mais de 15 técnicos. Nos dados recolhidos a 
média de técnicos por oficinas é ligeiramente superior a 5. 

Mecânica

19,3%

11,4%

33,7%

35,5%

Eletricidade / Eletrónica

Chapa e pintura
Pneus
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COMO ANALISA O 
FUTURO DAS OFICINAS 
INDEPENDENTES EM 

PORTUGAL?

Gomape, Coimbra
De forma geral, há um longo caminho a 
percorrer. Temos acompanhado todas as 
novidades e previsões, estando presentes em 
todas as principais redes sociais, com muito 
contacto virtual com o cliente e ainda assim 
penso que há muito a melhorar. Estamos 
numa época de revolução e transição ener-
gética e tecnológica e tudo isso influencia a 
forma como se trabalha com o cliente e o 
seu modo de transporte.

Auto Sra. Do Carmo, Castelo Branco
Desde que se actualizem / modernizem, tan-
to em equipamento como em formação dos 
trabalhadores. O único problema é que isso 
acaba por sair muito caro e os clientes aca-
bam por não saber valorizar isso, acabando 
os clientes por recorrer à dita concorrência 
desleal, que acaba por ser mais barata”.

Auto Eléctrica Santa Maria, Aveiro
Dizer que estamos preparados para o futuro 
depois de um ano pandémico como 2020 é 
algo erróneo. As oficinas que até estavam 
bastante bem no final de 2019 sofreram 
bastante em 2020. As que não aderiram ao 
lay-off, como o nosso caso, vimos reduzir o 

pag. 33
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QUAL É A ÁREA DAS INSTALAÇÕES 
OFICINAS (M2)?

Mais de 60% das oficinas deste inquérito têm 
um espaço oficinal até 600 m2, o mesmo é dizer 
que existe uma baixa de serviço por cada 120m2. 
Porém, não deixa de ser interessante registar que 
quase 18% das oficinas apresentam um espaço 
oficinal superior a 1.000 m2.

QUANTAS NOVAS “FOLHAS DE 
SERVIÇO” A OFICINA ABRE POR MÊS 

(EM MÉDIA)?

Cerca de 80% das oficinas presentes neste inquérito 
abrem até 250 folhas de serviço em média por mês. 
Porém, 50% das oficinas não abrem mais de 100 fo-
lhas de serviço em media por mês, valor que é muito 
semelhante à média obtida a nível nacional. Apenas 
6% das oficinas dizem que abrem por mês mais de 
400 folhas de serviço.
 

QUAL O NÚMERO DE BAIAS DE SERVIÇO QUE EXISTEM NA OFICINA?

Existem dois grupos de oficinas que se 
destacam nesta questão. As que têm 3 
baias de serviço e as que possuem mais de 
10 baias de serviço. Só neste grupo estão 
representadas mais de 40% das oficinas. 
Porém, o grupo mais representativo de 
oficinas é as que têm duas a seis baias que 
representam mais de 60%.
Verifica-se que o número de baias está mui-
to ajustado ao número de técnicos, sendo 
a média por oficina ligeiramente inferior 
a cinco. Quer isto dizer que as oficinas 
estão ajustados aos técnicos que dispõem.
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QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO MÉDIO DE 
CADA SERVIÇO OFICINAL?

O tempo médio por intervenção está maioritariamente 
entre as uma e as duas horas, sendo reduzido o número 
de intervenções abaixo de uma hora. Existe ainda uma 
percentagem muito grande de oficinas (mais de 28%) 
em que a duração média é superior a duas horas. Poucas 
oficinas de chapa e pintura estão no grupo de oficinas em 
que o tempo médio por intervenção é inferior a uma hora, 
enquanto as oficinas de mecânica estão entre as que têm 
serviços mais longos.

QUAL O TIPO DE PEÇAS
A QUE MAIS RECORRE PARA APLICAR

NOS CARROS DOS CLIENTES?

As peças de aftermarket são, de longe, as mais usadas pelo 
universo de empresas que estiveram neste inquérito, mas as 
peças originais não deixam de ter ainda uma interessante 
quota, superior a 15%.

28,3%

33,1%

29,5%

9%

Mais de duas horas

Entre hora e meia a duas horas

Entre uma hora a hora e meia

Menos de uma hora

81,5%

15,4%

3,1%

0%

Peças aftermarket (de marcas que
estão no primeiro equipamento)

Peças originais

Peças usadas

Peças aftermarket (segundas linhas)
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É aqui indicada a percentagem de oficinas de 
cada um dos setores (mecânica, eletricidade 
/ eletrónica, Chapa / pintura e pneus) que 
tiveram formação nestas quatro áreas (gestão 

oficinal, comunicação / marketing, atendimento 
ao cliente, elétrico / híbridos). Como exemplo, 
diga-se que 62% das oficinas de mecânica já 
tiveram formação em gestão oficinal.

Formação / Oficina

Gestão oficinal 

Comunicação /MKT 

Atendimento Cliente 

Elétricos / Híbridos

Mecânica

62,1%

53,4%

72,2%

71,2%

Total

66,7%

59,6%

72,3%

63,9%

Pneus

59,6%

79,2%

82,9%

44,8%

Colisão

60,1%

60,1%

63,1%

54,5%

Eletricidade

62,5%

62,5%

66,6%

75,1%

Um dado que não deixa de ser preocupante, para as 
oficinas, é o baixo valor de mão-de-obra praticado, 
o que já não é novidade. Das quase 200 oficinas que 
responderam a este inquérito, retira-se que são poucas 
as oficinas que cobram mais de 40 Euros/hora. Mais 
de 85% das oficinas têm um preço de mão-de-obra 
inferior a 35 euros, sendo mais de metade destas o 
preço da mão-de-obra é inferior a 30 euros.

ANO 

Aveiro 

Beja 

Braga 

Bragança 

Castelo Branco

Coimbra 

Évora 

Faro 

Guarda 

Madeira

Leiria 

Lisboa 

Porto 

Santarém 

Setúbal 

Viana do Castelo

Vila Real 

Viseu 

2015*

25,27 

27,91 

24,23 

27,84

26,8

25,66 

29,44 

30,57 

36,08 

25,44

25,66 

30,54 

26,46 

27,25

28,72

26,73

33,4

27,27 

2021

29,6 

32,2 

33,2 

30,2

27,7

32,5 

- 

32,1 

- 

30,1

29,5 

33,8 

31,29 

26,6

30,6

-

27,5

25,3 

* Dados publicados na revista Pós-Venda 
de outubro de 2015

Valor da mão-de-obra (em euros) por distrito

25 30 35 40 45 50 65 70+Valor €
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Formação nas oficinas
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VEDANTES

www.corteco.com
www.ecatcorteco.com

Quando se trata 
de desenvolver 
soluções 
de vedação 
automotiva para 
fabricantes de 
veículos em todo o 
sector automovel, 
a Freudenberg 
Sealing 
Technologies é 
líder de mercado em todo o mundo. 
À medida que os retentores de óleo 
se tornam cada vez mais complexos, 
o know-how da Freudenberg permite 
à Corteco continuar a fornecer ao 
Aftermarket a mais abrangente gama 
de retentores de óleo com qualidade 
original.

SILICONE EVO300P
A Corteco oferece 
uma linha 
completa de 
silicone para 
serviços gerais 
e manutenção. 
Quaisquer que 
sejam as condições, 
é garantida a resistência a altas  
temperaturas e a proteção contra fugas 
de óleo e água.
Experimente o novo EVO300P: é uma 
fórmula otimizada que com a sua nova 
tecnologia garante a vedação de todo 
tipo de superfícies.

Publicity_6_28_oil seals.indd   1Publicity_6_28_oil seals.indd   1 28/06/2021   11:45:1128/06/2021   11:45:11

QUANTAS VEZES POR ANO ACEDE
A FORMAÇÃO TÉCNICA?

50% das oficinas acedem até 3 formações técnicas por ano. Cerca de 16% das oficinas 
têm formação todos os meses, mas também existem oficinas (7%) que não têm formação 
sequer. A maioria das oficinas de mecânica acedem a pelo menos 4 formações técnicas 
por ano, enquanto as de pneus são as que menos formação técnica têm.

15,7%
Todos os meses

12,7%
Uma vez por ano

10,2%
Quatro vezes por ano

8,4%
Cinco vezes por ano

8,4%
Seis vezes por ano

7,2%
Nunca

16,3%
Duas vezes por ano

21,1%
Três vezes por ano

SERVIÇO DE PESADOS

24,1% das oficinas de ligeiros realizam também serviços para pesados. 
Mais de 50% das oficinas de pneus fazem serviço de pesados, o mesmo 
sucedendo com as oficinas de eletricidade. Apenas 13,1% das oficinas de 
mecânica (de ligeiros) realizam manutenção ou reparação em pesados.

Realiza também serviçio a veículos pesados? 

75,9%

24,1%

NÃO

SIM
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QUANTAS MÁQUINAS DE DIAGNÓSTICO TEM NA SUA OFICINA?

Quase metade das oficinas têm no máximo dois equipamentos de diagnóstico. Aliás, 27% têm 
dois equipamentos e 23% dizem ter três equipamentos de diagnóstico.

Equipamento
de diagnóstico 

1

2

3

4

5 ou mais

% de oficinas

19,4%

26,9%

23,1%

10%

20,6%

A OFICINA FAZ PARTE DE ALGUMA REDE OFICINAL?

A tendência que se tem verificado no mercado está bem patente neste gráfico, que revela que das 
quase 200 oficinas deste inquérito, 55% estão associados a uma rede oficinal. No mercado global, 
estima-se que as oficinas em rede sejam de 25% a 30%.

55,4%

44,6%

SIM

NÃO
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DESFRUTE DO 
VERÃO COM 

A INDASA

OFERTA 

CONSULTE O SEU

DISTRIBUIDOR
PARA SABER MAIS.

TOALHA DE PRAIA INDASA 

Encontre-nos @INDASAGroup

Tel. +(351) 234 303 600
Fax +(351) 800 202 500
E-mail: vendas@indasa.pt
www.indasa-abrasives.com

trabalho mas não vimos reduzir a carga 
fiscal. Aliado a isso, a perda de técnicos 
especializados e o atraso nas formações 
devido a toda a situação atual fez com 
que existisse uma sobrecarga na restante 
equipa e os técnicos que nunca pararam 
vêem-se cada vez mais desgastados. 
Algo que sentimos agora com o passar do 
tempo e com tendência para se agravar. 
Acreditamos que ainda esteja para chegar 
uma crise que nos abalará a todos neste 
ramo, pois o nosso cliente também não 
tem certezas do futuro.

Auto Filipe, Braga
“Hoje em dia, acho muito complicado para 
nós oficinas pequenas conseguirmos man-
ter postos de trabalho, pois os impostos 
são muitos, tudo o que é equipamentos 
de diagnóstico são muito caros (os equi-
pamentos de diagnóstico para mim são 
ferramentas de trabalho não é um serviço) 
e para além dos equipamentos de diag-
nóstico temos os softwares de dados que 
não têm todas as informações que preci-
samos, e não nos é possível pagar por 2 
ou 3 softwares de informação”. 

Autojc, Lisboa
Não estão preparados para o futuro, tec-
nologia muito avançada e falta de infor-
mação técnica para resolver futuros pro-
blemas com nova geração de veículos.

Centro Velocipede de Gândara de 
Espariz, Coimbra
No meu ponto de vista as oficinas no 
geral estão com boas bases para no 
futuro seja bem melhor na relação com 
o cliente.

Farmotive, Faro
Acho que sim, no entanto teremos um 
longo percurso a percorrer. Ainda existe 
uma falta de profissionalismo transversal 
no sector, tendo como base uma falta de 
formação de base de grande parte dos 
profissionais e oficinas independentes. 
Na minha opinião, para bem do sector 
de Oficinas independentes, deveria ser 
obrigatório a existência de um certificado 
técnico que habilitasse a abertura de 
uma oficina. Um certificado que com-
provasse as valências e competências 
técnicas do responsável. 

Premiumcenter, Santarém
Demasiados impostos que levam à con-
corrência desleal e à fuga ao fisco por 
parte de muitos clientes e concorrentes. 

Necessitamos de mais formação e adapta-
ção aos novos veículos e métodos de traba-
lho. Existe também alguma dificuldade em 
garantir mão de obra especializada.

ASD Auto Madalena, Porto
Não estão preparadas, porque o cliente 
cada vez mais opta por adquirir veículos 
em renting que implica redes oficinais com 
contratos de manutenção com as empresas 
de renting e porque a tecnologia automóvel 
está em atualização exponencial que impli-
ca um investimento grande da oficina.

A Toda a Velocidade, Santarém
Vai haver novas oportunidades, mas vai ha-
ver mais concorrência desleal. Grande parte 
das oficinas não estão preparadas para o 
futuro”

Auto Santa Maria do Cabo, Faro
Penso que o futuro será como no passado, 
com novas tecnologias, novas maneiras de 
trabalhar. A preparação para o futuro será 
uma questão de adaptação como sempre foi.

Auto Francar, Lisboa
As oficinas que pretendam sobreviver à pan-
demia e ao futuro tecnológico, terão que in-
vestir em formação e em material sofisticado, 
pois os veículos também são cada vez mais 
tecnológicos, mas com o excesso de impostos 
a que estão sujeitas, não conseguirão ter no 
futuro viabilidade ou lucros que sustentem a 
sua funcionalidade.

Electro Marques, Santarém
As oficinas estão-se a preparar para o futuro, 
no entanto ainda há um longo percurso a per-
correr. O conceito de rede será uma boa op-
ção, no entanto acho que esse conceito esta 
a banalizar-se com redes pouco estruturadas, 
apenas com intuito de venderem as suas 
peças. Também acho que algumas oficinas 
não estão a encarrar a realidade dos elétricos 
como opção a curto prazo. Esta já é a reali-
dade de hoje, não esperem para amanhã.

Apoio do Motor, Lisboa
Um futuro difícil devido há concorrência 
desleal e aos elevados níveis de impostos e 
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burocracia para quem trabalha de maneira 
honesta.

FHP Mecatronica, Porto
Devido ao preço cada vez mais alto nas 
reparações, muitas dificuldades a curto prazo 
poderão surgir.

Justino Gomes Bessa, Lisboa
Estando independente não será muito fá-
cil vingar neste mercado, o caminho será 
procurar aliarem-se a uma rede que nos vá 
dando orientações, sugestões, benchmarking 
para que no futuro estejamos mais bem 
preparados

Gamisabe, Coimbra
Muito incerto, não só para as independentes 
como para qualquer outra, não é pelo facto 
de se estar ligado a uma rede que o pano-
rama muda. As redes por vezes alavancam, 
mas nada mais fazem além disso...

Electro Magnético, Porto
A maior parte das oficinas não estão devida-
mente preparadas para o que aí vem.

Auto C Borges, Lisboa
Agregadas a uma rede tem futuro, desde que 
a nível governamental nos tirem do sufoco 
dos muitos e elevados impostos e deveres.

Pneuropa, Porto
A tendência é para cada vez maior iso-
lamento e falta de conhecimento técnico 
actualizado.

Império Centro Auto, Braga
Penso que deve haver uma maior aposta na 
formação, investimento e na identificação 
de novas oportunidades de negócio. O nos-
so mercado está em constante evolução e 
desenvolvimento, pelo que se não acompa-
nharmos esta mudança, rapidamente somos 
deixados para trás.

Cartondela, Vila Real
Vão faltar técnicos (mão-de-obra), em re-
lação ao futuro estamos sempre a preparar 
para melhorar.

Auto Electrica da Galiza, Lisboa
Falta muito acesso a informação técnica e a 
existente é cara.

Stopbox Unipessoal, Lisboa
É fácil multar quem tem uma oficina aberta 
neste país, a justiça fica à porta, se não 
houver controle quem paga impostos não 
irá sobreviver. Cada vez estamos pior, a 
fraude é cada vez maior e o Governo dá-nos 
aumentos de impostos, com o Covid fomos 
a maioria discriminados. Estávamos a tentar 
recuperar dos erros políticos que nos mete-
ram na ruína, a seguir veio a pandemia para 

nos confrontar com o futuro e a ruína. Este 
inquérito espero que não seja para cair no 
esquecimento que seja seriamente divulga-
do pois irei dar a cara seja aonde for, estou 
convicto de tudo o que escrevi. Vivo na espe-
rança que um dia a política mude e cuide de 
quem faz para termos um futuro melhor. 

Neves&Capote,Aveiro
Para os chamados grandes grupos será mais 
fácil a sua preparação no presente e futuro. 
Relativamente às pequenas oficinas, persis-
tem na base da sobrevivência, estando mal 
preparadas para o futuro, dado a falta de 
formação e baixo custos da mão-de-obra e 
ainda com a confrontação de concorrência 
desleal, onde, em muitos casos, nem faturas 
emitem.

Auto Reparadora da Boavista, Leiria
Com acesso a preços das peças por parte dos 
clientes, o valor da mão de obra terá de levar 
um arrombo, futuro difícil.

PrimeAutomotiveService, Leiria
O futuro das oficinas independentes depende 
da transparência como as mesmas querem 
estar perante o cliente e da confiança que 
os clientes lhes depositam. A atualização do 
conhecimento tem quer ser uma prioridade, 
bem como a atualização de equipamento de 
diagnostico capaz de fazer face as novas tec-
nologias. O futuro não sabemos qual vai ser, 
apenas sabemos a sua tendência. O investi-
mento terá que ser feito com alguma cautela, 
tendo em conta que o mesmo assegure o 
retorno do investimento. Cada vez mais te-

QUAL DESTES PROBLEMAS É O MAIS GRAVE
PARA A SUA OFICINA?

Das quase 200 oficinas que responderam a este inquérito afirmam que 
o principal problema do mercado oficinal é a concorrência desleal. 
A dificuldade em recrutar técnicos especializados é o segundo maior 
problema, o que é sinónimo do que realmente se passa no mercado.

Concorrência desleal

Dificuldade de recrutar técnicos especializados

Excesso de impostos

Cliente que só procura preço

Acesso à informação técnica

Baixo valor da mão-de-obra

Questões ambientais

37,3%
29,5%
15,1%
14,5%
1,8%
1,8%

0

mos que gerir o negócio ao cêntimo, pois 
um passo em falso pode ser a nossa morte 
dado que as margens do negócio são cada 
vez menores.

100%Auto, Faro
Com os carros elétricos não vai haver fa-
turação para manter as oficinas abertas.

Tecma- Lda / Grupo Filinto Mota, Braga
O futuro é sempre de oportunidades, mes-
mo em momentos de alterações tecnológi-
cas e económicas.

Pneugarve, Algarve
Nos meios pequenos sim, existe futuro. 
Nas grandes cidades os grandes grupos 
irão tomar conta de tudo, à semelhança 
dos hipermercados.

Teorema Car, Lisboa
Existe muita falta da mão de obra espe-
cializada. Acredito que o restante vai ser 
como tudo na vida, na base da adaptação.

Neltricauto, Viseu
Já começa a ser uma preocupação. Porém, 
ainda falta muita formação e atualização 
para dar o passo seguinte.

Auto Jordão, Leiria
O futuro é negro para as oficinas indepen-
dentes que sejam multimarca. Têm que 
se especializar em uma ou duas marcas 
e apostar em formação e equipamentos 
de diagnóstico originais da marca que 
trabalham.
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