
© 2012 Deloitte Consultores, SA 

20 de Março de 2012 

Sector da Contrastaria em Portugal 
Enquadramento e apresentação 

http://www.incm.pt/site/home.html


© 2012 Deloitte Consultores, SA 

• Breve apresentação da cadeia de valor da indústria de metais preciosos 

 

• Enquadramento da actividade de Contrastaria em Portugal 

 

• Pontos em agenda 

Agenda 
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Extracção de substâncias 

minerais a partir de 

depósitos naturais 

Tratamento dos materiais 

preciosos e constituição 

de ligas 

Produção/importação de 

artefactos de ourivesaria 

e joalharia com recurso à 

utilização de um ou vários 

metais preciosos 

Ensaio dos diferentes 

toques dos artefactos com 

metais preciosos e sua 

marcação, garantindo a sua 

qualidade e fiabilidade 

Comercialização de 

artefactos com metais 

preciosos 

Breve apresentação da cadeia de valor da indústria de metais preciosos 

A actividade de Contrastaria é uma actividade internacional, com uma expressão 

económica crescente face à evolução dos metais preciosos 
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Actividade mineira 
Produção de 

metais preciosos 

Comércio a 

retalho de 

artefactos 

Certificação e 

controlo 

• Ouro, Prata e Platina registaram 

um crescimento do preço de 

12,7%, 15,1% e 7%, 

respectivamente (CAGR00-11) 

• O número de artefactos 

contrastados tem aumentado, com 

impacto directo na actividade de 

contrastação 

Crescimento do preço de metais 

preciosos e a alteração do 

paradigma do mercado aumenta 

a actividade esperada das 

Unidades de Contrastaria 

• Maior controlo para o Estado e 

agentes económicos sobre as 

variáveis do mercado de metais 

preciosos 

• Maior segurança para o 

consumidor final, no acto da 

compra de artefactos em metais 

precisos 

A actividade de Contrastaria 

garante um conjunto de 

benefícios para o Sector 

• Diferentes modelos de organização 

(ex: UK – 4 contrastarias com 

modelo de negócio autónomo) 

• Existência de acordos de 

reconhecimento de marcas entre 

países 

Actividade realizada 

internacionalmente, onde cada 

país possui Unidades de 

Contrastaria, com modelos de 

negócio distintos 

Cadeia de valor do sector de metais preciosos 

Produção de artefactos 

Importação de artefactos 
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Actividade mineira 
Produção de 

metais preciosos 

Comércio a 

retalho de 

artefactos 

Certificação e 

controlo 
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Breve apresentação da cadeia de valor da indústria de metais preciosos 

O sector está directamente relacionado com a evolução do mercado de metais 

preciosos, que viu as cotações subirem significativamente 
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Fonte: World Gold Council; The Silver Institute; Kitco Precious Metals 

Cadeia de valor do sector de metais preciosos 

• A procura mundial de metais preciosos tem registado um 

crescimento (CAGR00-11 de 0,7%) 

• O crescimento da procura global por ouro e semelhante à 

evolução do mercado de prata, foi induzido pelo aumento 

da procura para efeitos de investimento (∆ 2010-11: 5%), 

balanceando o efeito da redução por parte da indústria de 

joalharia (∆ -15%) e de tecnologia (∆ -1%),  

• Do aumento da procura resultou um acréscimo médio 

anual do preço de ouro em 13,9% desde 2000, enquanto 

que as cotações para prata aumentaram em cerca de 

18,8% 

Evolução da procura global e das cotações de metais preciosos 
(CAGR 2000-2011 de milhares de toneladas procuradas, euros por onça) 

CAGR = 0,5% CAGR = 0,6% CAGR = 0,9% 

Platina 

Ouro 

Prata 

Platina Ouro Prata 

Produção de artefactos 

Importação de artefactos 

Procura global 
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• A indústria mundial de ourivesaria e joalharia representa 

cerca de 21,8% da procura mundial de metais preciosos, 

o que corresponde a ~ 6,2 milhares de toneladas 

• Em Portugal, o VN das empresas de fabricação de 

artefactos de ourivesaria e joalharia manteve o seu nível 

(CAGR04-09 de 0,5%), contrariando a tendência de 

contracção económica em 2009 (Taxa de crescimento 

real do PIB português de -2,9%) 

Breve apresentação da cadeia de valor da indústria de metais preciosos 

Em Portugal, o volume de negócio do sector de fabrico de artefactos de ourivesaria 

e joalharia manteve o ritmo de crescimento apesar da contracção económica 
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Actividade mineira 
Produção de 

metais preciosos 

Comércio a 

retalho de 

artefactos 

Certificação e 

controlo 

Cadeia de valor do sector de metais preciosos 

VN das empresas fabricantes de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria, em Portugal 
(milhões de euros) 

188 
169 165 168 159 

191 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

CAGR = 0,5% 

Fonte: INE 

Produção de artefactos 

Importação de artefactos 
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Breve apresentação da cadeia de valor da indústria de metais preciosos 

No âmbito da convenção de Viena em 1972, foi criada a marca Common Control 

Mark (CCM), com o objectivo de promover o comércio entre os países 
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Produção de 

metais preciosos 

Comércio a 

retalho de 

artefactos 

Certificação e 

controlo 
Actividade mineira 

Cadeia de valor do sector de metais preciosos 

Posicionamento dos países pertencentes à Convenção de Viena 
(2010) 

• O número global de peças contrastadas com a marca CCM apresentou um 

decréscimo (CAGR99-10 de -9,5%). O Reino Unido foi responsável por 84% do 

volume de peças marcadas em 2010 (5,5 milhões) 

• Portugal posiciona-se como segundo menor mercado para peças contrastadas 

com marca CCM (cerca de 1.400), reduzindo significativamente a sua produção 

(CAGR99-10 de -28,6%): 

Fonte: Hallmarking Convention 

Países actualmente pertencentes à Convenção de Viena 

 

• Áustria  

• Chipre 

• Dinamarca 

• Eslováquia 

• Eslovénia 

• Finlândia 

• Holanda 

• Hungria 

• Irlanda 

• Israel 

• Letónia 

• Lituânia 

• Noruega 

• Polónia 

• Portugal  

• Reino 

Unido 

• República 

Checa 

• Suécia 

• Suíça 
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(Marcação 

CCM) 
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Breve apresentação da cadeia de valor da indústria de metais preciosos 

Similar à produção de artefactos, o volume de negócio do comércio a retalho de 

artigos de joalharia cresceu apesar da recessão iniciada em 2009 
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Produção de 

metais preciosos 

Comércio a 

retalho de 

artefactos 

Certificação e 

controlo 
Actividade mineira 

Cadeia de valor do sector de metais preciosos 

VN das empresas do comércio a retalho de joalharia, ourivesaria e relojoaria  
(milhões de euros, %) 

• Em Portugal, entre 2004 e 2009, o comércio a retalho de 

artefactos de metais preciosos cresceu em 17,6% 

• A diminuição do volume de negócios das empresas de 

fabricação de joalharia (CAGR04-08 de -4,1%), em paralelo 

com o aumento do volume das empresas de comércio a 

retalho (CAGR04-09 de 3,3%), evidencia a crescente 

importação de artefactos acabados 

• Devido ao aumento dos preços, o comércio nacional de 

ouro em segunda mão tem crescido, levando à 

exportação de 13 toneladas de ouro em 20101 

CAGR = 3,3% 

Fonte: INE. 1 Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal 

Produção de artefactos 

Importação de artefactos 
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• Breve apresentação da cadeia de valor da indústria de metais preciosos 

 

• Enquadramento da actividade de Contrastaria em Portugal 

 

• Pontos em agenda 

Agenda 

Sector da Contrastaria em Portugal 8 



© 2012 Deloitte Consultores, SA 

Enquadramento da actividade de Contrastaria em Portugal 

Face aos seus congéneres, a INCM possui um poder limitado sobre as principais 

variáveis de negócio 
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• Papel interventivo do Estado na 

sustentabilidade do modelo de 

negócio, ao contrário de outros 

países em que as Contrastarias 

desempenham um papel mais 

autónomo 

• Controlo limitado sobre 

informação de mercado e 

intervenção on-demand no 

processo de fiscalização 

• Mercado potencial de artefactos 

sujeitos a marcação atractivo, 

por via do limite baixo das 

excepções à marcação 

Tutela da 

actividade 

Gestão das 

variáveis de 

negócio 

Portugal Peer practice 

• Sistema público 

• Actividade controlada pela 

INCM 

• Tutela: Ministério da 

Economia e Ministério das 

Finanças 

• Fiscalização pela ASAE 

• Atribuição da gestão das 

variáveis de negócio ao 

Estado, sem influência 

sobre a definição de 

pricing 

• Sistemas maioritariamente 

públicos (e.g. Holanda) 

• Sob supervisão de um único 

Ministério ou respectivo 

Departamento 

• Fiscalização por uma 

terceira entidade 

independente 

• Alteração de pricing é feita 

via entrega de propostas 

pelas entidades de 

supervisão e da aprovação 

pelas entidades centrais 

(Ministério) 

• Definição de portfolio de 

serviços e SLAs por  

Não exaustivo 

Fonte: Análise Deloitte, International Association of Assessing Officers (IAAO). 1 Amostra da peer practice composta por: Holanda, Irlanda, Polónia e R.U. 
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Enquadramento da actividade de Contrastaria em Portugal 

A INCM tem registado um decréscimo da sua actividade em termos de peso médio 

face ao volume, aumentando a minúcia dos artefactos 
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Porto e Gondomar 

representam 72% das 

peças legalizadas em 

Portugal 

Lisboa representa 

28% das peças 

legalizadas em 

Portugal 

Evolução do volume de peças legalizadas pela UCO (milhões de peças) 

CAGR = -1% • Entre 2004 e 2010, a actividade 

da Contrastaria registou um 

decréscimo médio anual de 1%, 

representando a prata cerca de 

80% da actividade 

• O peso médio por artigo 

contrastado diminuiu (CAGR04-

10 de -3,9%), reflectindo uma 

alteração da tendência do 

mercado para peças menores 

• Das três unidades existentes 

em Portugal, Porto e Gondomar 

são responsáveis por cerca de 

¾ da actividade 

Fonte: INCM 
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-266 185 -408 286 

Enquadramento da actividade de Contrastaria em Portugal 

A actividade da INCM-UCO tem vindo a acumular resultados negativos, decorrente 

de um volume marginal de receitas face aos custos 
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Margem c/ 

indemni-

zações 

-4.241 -4.065 -4.381 
Resultado 

Líquido 
-3.686 

5.685 5.449 5.705 5.433 

1.444 1.384 1.323 1.753 

3.972 4.250 3.972 
3.972 

2007 2008 2009 20102007 2009 2008 2010 

Receitas Custos 
Indemnizações 

compensatórias 

CAGR Custos: -1,1% CAGR Receitas: 5% 

Evolução de receitas e custos (milhares de euros) 

• A actividade da INCM-UCO 

gera uma receita marginal face 

à estrutura de custos, 

resultando numa dependência 

da atribuição de indemnizações 

compensatórias pelo Estado 

• É expectável que a 

insustentabilidade económica 

continue, podendo agravar-se 

em função da alteração do 

paradigma da actividade e da 

ausência de indemnizações 

compensatórias 

Fonte: INCM 
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Enquadramento da actividade de Contrastaria em Portugal 

Neste contexto, a UCO opera numa situação de insuficiência económica e 

operacional, decorrente da desactualização do seu modelo de negócio 
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Situação actual 

• Prejuízos estruturais decorrentes da não alteração do 

pricing nas últimas duas décadas 

• Perspectiva de redução/cessação do montante 

atribuído em indemnizações compensatórias 

• Manutenção da perspectiva de insustentabilidade 

económica da UCO 

• Aumento da actividade em volume, decorrente do 

aumento do número de peças e minúcia 

• Dificuldades acrescidas na adequação de novos 

serviços às necessidades do sector (e.g. marcação a 

laser) 

Dimensão 

Insustentabilidade 

do actual modelo 

de negócio da 

Unidade de 

Contrastarias 

Insustentabilidade 

económica 

 

Actividade 

deficitária por 

insuficiência do 

modelo de receitas 

Insustentabilidade 

operacional 

 

Incumprimento dos 

níveis e qualidade 

de serviço 
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• Breve apresentação da cadeia de valor da indústria de metais preciosos 

 

• Enquadramento da actividade de Contrastaria em Portugal 

 

• Pontos em agenda 

Agenda 
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Pontos em agenda 

O controlo das variáveis de negócio é um aspecto fulcral em promover a 

sustentabilidade da INCM-UCO a longo prazo 
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• Foco na oferta de serviços, tendo em conta a resposta a novas necessidades de 

consumo identificadas na cadeia de valor dos metais preciosos 

 

• Orientação para a auto-suficiência e a sustentabilidade do negócio das contrastarias, 

agindo sobre a componente de receita em linha com práticas congéneres 

 

• Promoção da continuidade de actualização face a melhores práticas em vigor em 

mercados congéneres 
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Anexo 

Os modelos analisados baseiam-se em padrões de pricing específicos, tipicamente 

com princípios comuns – e.g. preço mínimo por lote 
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Não exaustivo 

Não realizada  

(última actualização – 1990) 

Actualizada recorrentemente  

(última actualização – 2011) 

Actualizada periodicamente  

(última actualização – 2008) 

Recorrentemente actualizada 

(última actualização – 2011) 
Actualização de preço 

Não Sim Sim Sim 

Utilização de 

preço/taxa mínima por 

lote  

Valor por gramagem por tipo 

de metal 

Valor por gramagem e valor 

mínimo por peça por tipo de 

metal 

Valor unitário por tipo de 

peça e metal 

Valor mínimo por peça e 

valor por gramagem extra por 

tipo de metal 

Modelo de pricing 
Modelo unitário vs Progressivo 

Não Sim Não Sim 

Limite máximo de 

peso a cobrar por 

peça/artefacto 

Taxa de urgência 

Marcação de barras 

EM ao domicílio 

Matrículas e licenças 

Certidões 

Inspecção de lotes 

Armazenamento 

Taxa de urgência 

Serviço Expresso 

Marcação metais mistos 

Marcação a laser 

Certificados de joalharia 

Pack and handling fee 

Consultoria 

Handling fee 

Packing fee 

Desalfandegamento 

 

Taxa de urgência 

Serviço Expresso 

Marcação a laser 

Handling fee 

Handling serviço postal 

Gravação a laser 

Apoio a fiscalizadores  

Serviços adicionais 

• Sistema público 

• Unidades de Contrastaria 

controladas pela INCM 

• Tutela: Ministério da 

Economia e das Finanças 

• Obrigatoriedade legal de 

marcação 

• Sistema privado (desde 

1987) 

• Sob a supervisão do 

Ministry of Economic 

Affairs 

• Obrigatoriedade legal de 

marcação 

• Sistema público 

• Supervisionado pelo 

Department of Enterprise 

Trade and Employment 

• Obrigatoriedade legal de 

marcação para todos os 

metais preciosos sem 

limites definidos para 

excepções 

• Sistema público 

• Controlo dos 4 Offices 

(Birmingham, Edinburgh, 

London e Sheffield) pelo 

British Hallmarking Council, 

sendo este supervisionado 

pelo Estado 

• Obrigatoriedade legal de 

marcação 

Tutela da actividade 
• Ownership 

• Participação do Estado 

• Obrigatoriedade de 

marcação 

Portugal Holanda Irlanda Reino Unido 
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Anexo 

O pricing praticado actualmente em Portugal apresenta um desalinhamento face a 

realidades congéneres de referência 
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Pricing INCM-UCO 

 

 

  

Holanda 

 

 

∆‰   

Irlanda 

 

 

∆‰ 

UK 

 

 

∆‰ 

1 pulseira de ouro com 10,1 g € 0,55  €17,75  320‰  €14,22  260‰  €11,37 210‰  

2 pulseiras de prata com  

33,5 g (total) 
 € 0,18   € 17,75 990‰  € 14,22  790‰  € 11,37  630‰  

25 aplicações de prata com 

75,4 g (total) 
 € 0,41   € 17,75 430‰  € 14,22  350‰  € 22,62  550‰  

40 pulseiras de prata com 

96,2 (g) total 
€ 0,53   € 17,75  330‰   € 18,80 350‰  € 28,21  530‰  

516 argolas de prata com 593 

g (total) 

 € 3,26  

 
€ 60,19  180‰   €242,52  740‰   € 363,88  1.120‰  

1 salva de prata com 488,7 g  € 2,68  € 17,75 70‰  € 14,22 50‰  €11,37 40‰  

Exemplificativo 

Não Exaustivo 
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Anexo 

Perante a rápida evolução dos mercados, como do comércio de ouro em 2ª mão, a 

continuidade do processo de actualização legislativa é crucial 

"Em 2010, exportaram-se 13 toneladas de ouro 

compradas por essas casas [de compra de ouro usado]. 

Eram investimentos de famílias mais débeis", disse hoje o 

presidente da Associação de Ourivesaria e Relojoaria de 

Portugal, Manuel Alcino […] Manuel Alcino disse não ter 

dados sobre a quantidade de ouro exportada no ano 

passado, mas adiantou que em 2010 existiam em 

Portugal quatro mil lojas deste ramo, um número que 

aumentou para cinco mil em 2011.” 

Portugal exportou 13 toneladas 

de ouro em segunda mão 

Diário Económico 

“O grupo de trabalho, que foi criado em Janeiro no âmbito 

da comissão parlamentar de Economia e Obras Públicas, 

vai avaliar a "actualidade da legislação que existe 

relativamente à compra e venda de metais preciosos em 

segunda mão", como explicou à Lusa, na altura, a 

coordenadora, a deputada Eurídice Pereira (PS), 

acrescentando que "poderá surgir a eventualidade de ser 

necessário fazer uma iniciativa legislativa conjunta". 

Deputados analisam negócio 

da compra e venda de ouro 

Diário de Notícias 

“Um estudo divulgado recentemente pelo Sistema de 

Segurança Interna sobre furto e roubo a ourivesarias, 

citado pela agência Lusa, refere que, "uma parcela muito 

significativa do ouro furtado e roubado" em Portugal 

destina-se aos estabelecimentos de comércio de ouro 

localizados em todo o país, que recorrem "a estratégias 

ilícitas para legitimar" a origem do material roubado ou 

furtado.” 

Negócio e compra e venda de ouro 

com novas regras em Março 

Diário Económico 

“A comissão parlamentar de Economia e Obras Públicas 

criou um grupo de trabalho para analisar a legislação 

existente para o negócio da compra e venda de metais 

preciosos em segunda mão, nomeadamente ouro. […] A 

avaliação, detalhou a deputada socialista, «vai incidir no 

licenciamento, na forma como as transacções são feitas e 

na verificação do cumprimento das regras definidas em 

matéria de publicidade»”. 

Ouro: Deputados analisam negócio 

da compra e venda em 2ª mão 

Diário de Notícias 
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31Jan. 

16 Fev. 

19 Fev. 

29 Fev. 2012 


