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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Embalagens de Plástico 
(fevereiro 2020 – 4ª 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 40 principais empresas que operam no mesmo. 

Principais conteúdos 

 Evolução recente da atividade: produção, exportações, importações 

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

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

 Previsões da evolução da produção e do mercado 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Sucursais e sociedades participadas pelas principais empresas 

 Evolução da faturação das principais empresas 

 Quotas de mercado das principais empresas 

 Indicadores de internacionalização das principais empresas: exportações, taxa de exportação, distribuição das 
exportações por zonas geográficas, valor das compras ao mercado externo 

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

Empresas analisadas 

100metros Ilhaplast Multisac Plastrofa 

Alberplás Indumel Neutroplast Polibag 

Alempack Laboplaste Petibol Producembal 

ALPLA Logoplaste Plasgal PSAplast 

Alsecus Logoplaste Estarreja Plasoeste Sacos 88 

Amcor Logoplaste Guarda Plasteuropa SIE 

Embalnor Logoplaste Santa Iria Plásticos Futura Silvex 

Espaçoplás Mani Plásticos Macar Sitecna 

Gepack Massilly Plastimar Topack 

Gispol Monteiro, Ribas Plastirso Topgrade 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese, 2019 A produção e o mercado moderaram seu crescimento 

 Número de empresas, 2018 155 Num enquadramento de expansão das vendas no mercado 
interno e melhoria das trocas comerciais com o exterior, o valor da 
produção de embalagens de plástico ascendeu a 785 milhões de 
euros em 2019, um aumento de 4,2% em relação a 2018, embora 
prolongando o abrandamento do ritmo de crescimento. 
 
A balança comercial mantém um saldo negativo desde 2015, que 
reduziu para 28 milhões em 2019, face aos 33 milhões de euros do 
ano anterior. Assim, em 2019 as exportações alcançaram 227 
milhões de euros, mais 6,1% do que em 2018, enquanto as 
importações aumentaram 3,2%, para 255 milhões. 
 
O setor caracteriza-se pela sua elevada atomização, sendo que 
mais de 50% das empresas emprega menos de 10 pessoas. 

 Número de empregados, 2018 3.807 

 Produção (milhões euros) 785 

 Exportação (milhões euros) 227 

 Importação (milhões euros) 255 

 Mercado (milhões euros) 813 

 Crescimento da produção em valor (%) +4,2 

 Crescimento do mercado em valor (%) +3,4 
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