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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Derivados de Carne 
(Janeiro 2022 – 9ª edição) 

Objeto do estudo 

No estudo analisa-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, vendas no mercado interno 

 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 produção e o mercado 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Sucursais e sociedades participadas pelas principais empresas 

 Marcas das principais empresas por segmentos de produto 

 Evolução da faturação 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 

Adalma Eurofumeiro Porminho Salsiçor Terceira 

Barrancarnes Fumeiros Porfírios Primor Seara 

Beira Lamego Incarpo Probaixa Sicarze 

Bracar Irmãos Monteiro Probar Sicasal 

Carmonti Kilom Raporal Sicosta 

Carnes Landeiro Lourenço RealSabor Solara 

Casa da Prisca Macal Salsicharia da Gardunha Sulpasteis 

Casa Quintela Montalva Salsicharia Estremocense Terras do Demo 

CNC Montaraz Salsicharia Limiana Tomaz & Ferreira 

Cóprave Nobre Salsiçor Valsabor 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese, 2021 A retoma da procura interna e externa faz crescer a produção 

✓ Número de empresas (a) 522 Estima-se que as vendas de derivados de carne no mercado português tenham 
crescido 3% em 2021, para 1.119 milhões de euros, depois da queda moderada 
registada em 2020, como consequência da contração da atividade em 
restaurantes e cafés associada à pandemia de covid-19. 
 

As exportações alcançaram cerca de 78 milhões de euros, mais 2,6% do que em 
2020, enquanto as importações cresceram 9,7%, para 227 milhões. Assim 
sendo, o défice da balança comercial aumentou para 149 milhões de euros, 
acentuando a tendência crescente iniciada em 2015. 
 

Em 2020 confirmou-se o recuo do número de empresas fabricantes de 
derivados de carne em Portugal iniciado em 2019, que ascendeu a 522 
empresas, menos 1,9% do que no ano anterior, as quais geraram um volume de 
emprego de cerca de 7.200 trabalhadores, valor também inferior aos pouco 
mais de 7.300 empregados do exercício prévio. 

 

✓ Número de empregados (a) 7.184 

✓ Produção (milhões euros) 970 

✓ Exportação (milhões euros) 78 

✓ Importação (milhões euros) 227 

✓ Mercado (milhões euros) 1.119 

✓ Variação da produção (%) +1,6 

✓ Variação do mercado (%) +3,0 

(a) 2020.  
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ÍNDICE DE CONTEÚDOS 
 

A nona edição do estudo Sectores Portugal basic da DBK “Derivados de Carne” tem 188 páginas e a sua estrutura é a 
seguinte: 
 
Principais conclusões 
Tabela 1. Dados de síntese, 2021. 
 
1. Estrutura e evolução do setor 
 
 1.1. Estrutura da oferta 

Tabela 2. Evolução do número de empresas, 2004-2020. 
Tabela 3. Evolução do número de empregados, 2004-2020. 
Tabela 4. Distribuição do número de empresas por dimensão, 2019. 
Tabela 5. Evolução do número de empresas por zonas geográficas, 2015-2019. 
 

 1.2. Evolução da atividade 
Tabela 6. Evolução da produção e do mercado, 2005-2021. 
Tabela 7. Evolução do comércio externo, 2005-2021. 
Tabela 8. Taxas de exportação e importação, 2007-2021. 
Tabela 9. Evolução da atividade, 2018-2021. 
Tabela 10. Distribuição das exportações por países de destino, 2019-novembro 2021. 
Tabela 11. Distribuição das importações por países de origem, 2019-novembro 2021. 
Tabela 12. Evolução dos 3 principais mercados externos, 2009-2021. 
Tabela 13. Evolução do saldo da balança comercial, 2006-2021. 
 

 1.3. Custos, rentabilidade e financiamento 
Tabela 14. Balanço agregado de trinta e uma das principais empresas, 2019-2020. 
Tabela 15. Demonstração de resultados agregados de trinta e uma das principais empresas, 2019-2020. 
Tabela 16. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e uma das 
principais empresas, 2019-2020. 
 

 1.4. Previsões 
Tabela 17. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2020. Previsão 2021-2024. 
Tabela 18. Previsão da evolução da produção e do mercado, 2022-2023. 
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2. Principais concorrentes 
 
 2.1. Acionistas e recursos 

Tabela 19. Titularidade do capital das principais empresas, 2020. 
Tabela 20. Número de empregados das principais empresas, 2018-2020. 
Tabela 21. Sucursais das principais empresas, 2020. 
Tabela 22. Empresas participadas das principais empresas, 2020. 
Tabela 23. Marcas das principais empresas por segmentos de produto, janeiro 2022. 
Tabela 24. Certificados obtidos pelas principais empresas, janeiro 2022. 
 

 2.2. Faturação 
Tabela 25. Evolução da faturação total das principais empresas, 2018-2020. 
Tabela 26. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2020/2019. 
 

 2.3. Internacionalização 
Tabela 27. Evolução das exportações das principais empresas, 2019-2020. 
Tabela 28. Taxa de exportação das principais empresas, 2020. 
Tabela 29. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2020. 
Tabela 30. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2019-2020. 
Tabela 31. Taxa de importação das principais empresas, 2020. 
 

 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros 
  Tabela 32. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020. 
  Tabela 33. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020. 
  Tabela 34. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2020. 
  Tabela 35. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2020. 
  Tabela 36. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2020. 
  Tabela 37. Margem EBITDA das principais empresas, 2020. 
  Tabela 38. Margem EBIT das principais empresas, 2020. 
  Tabela 39. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2020. 
  Tabela 40. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2020. 
  Tabela 41. Rácio de liquidez das principais empresas, 2020. 
  Tabela 42. Rácio de endividamento das principais empresas, 2020. 
 
3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes 


