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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Alimentos Compostos  
para Animais 

(fevereiro 2020 – 9ª edição) 
Objeto do estudo 

No estudo analisam-se a estrutura da oferta, a evolução recente, as previsões e a situação económico-financeira do 

setor, assim como o posicionamento e os resultados das 50 principais empresas que operam no mesmo. 

Principais conteúdos 

 Evolução recente da atividade: faturação, volume de produção, produção por segmentos, exportações 

 Estrutura da oferta: evolução do número de empresas, distribuição geográfica, distribuição por dimensão 

 Balanço, demonstração de resultados e rácios económico-financeiros agregados das principais empresas 

 Previsões da evolução da faturação 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Sucursais e sociedades participadas pelas principais empresas 

 Evolução da faturação das principais empresas 

 Quotas de faturação das principais empresas 

 Indicadores de internacionalização das principais empresas 

 Resultados financeiros individuais das principais empresas: balanço, demonstração de resultados, rácios 
económico-financeiros 

Empresas analisadas 

Acral DIN Nutrinova SIAS 

Agrolex Dinorações Nutritejo Sorgal 

Alimave Eurocereal Ovargado SPR 

Alirações F.V. Rações Pro-Ave Suinigrupo 

Anipura Finançor Promor Tecnipec 

Bongado Matosmix Puraração Terceirense de Rações 

Cargill Mazel Racentro TNA 

Cevargado Montalva Rama Unirações 

Compostos Liz Monte do Pasto Raporal Valouro 

Coop. União Agrícola Nanta Rico Gado Ventalco 

De Heus Nutrapom Santiago Veríssimo 

Diamantino Coelho Nutricampo Selecção Wisium 

  Sérgio Martins Zêzere 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese Aumento continuado do volume de produção 

 Número de empresas, 2018 108 A faturação agregada das empresas de alimentos compostos 
para animais registou um crescimento de 4,8% em 2018, num 
contexto de aumento da produção, enquanto em 2019 se estima 
uma ligeira queda, para  1.415 milhões de euros. 
 
Em termos de volume, a produção elevou-se a 3,3 milhões de 
toneladas em 2018, o que corresponde a um aumento de 2,4% 
face a 2017, acumulando quatro anos consecutivos de 
crescimento. 
 
O setor é constituído por pouco mais de 100 empresas 
fabricantes, número que se tem mantido sem alterações 
significativas nos últimos anos. As receitas agregadas das cinco 
principais empresas representaram mais de 35% do volume de 
negócios global em 2018, subindo para 53% quando consideradas as 
dez principais. 

 Número de empregados, 2018 3.483 

 Faturação (milhões de euros), 2019 1.415 

 Produção (milhares de toneladas), 2018 3.264 

 Variação da faturação (% var. 2019/2018) -0,4 

 Quota de faturação conjunta das cinco 
principais empresas (%), 2018 

36,8 
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