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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Frutas e Produtos Hortícolas 
(Fevereiro 2022 – 7ª 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 49 principais empresas que operam no mesmo. 

Principais conteúdos 

 Evolução recente da atividade: produção em valor e volume, exportações, importações 

 Distribuição da produção por culturas 

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

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

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Sucursais e sociedades participadas pelas principais empresas 

 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 

APAVE Eporifrutas Frutorbel Master Fruits 

Bargosa Eurofrutas GESBA MEPS 

BFC Ferreira da Silva Granfer Monte Cristo 

Bfruit Fiel Hortafina Mundifresh 

Bucelfruta Figueira Hortapronta Nufri 

Cacial Fresh Factor Hortofrutícolas Campelos O Melro 

Campotec Frusoal Hortorres Os Linos 

Compagnie Fruitière España Frutadivina Joanifrut Patrícia Pilar 

Del Monte Frutas Classe Luís Vicente Pedaços de Natureza 

Domingos Ferreira Frutas do Cávado Lusomorango Simões 

ELS Frutas Tereso Lusopêra Torriba 

Emergosol Fruti Taipina Madre Fruta Vale da Rosa 

   Vintage Fruit 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese, 2021 Forte subida do valor da produção em 2021 

✓ Número de empresas grossistas, 2019 1.942 A produção global portuguesa de frutas e produtos hortícolas rondou 
os 3,5 milhões de toneladas em 2020, com um valor de 3.155 milhões de 
euros, representando as frutas 56% do valor total. As projeções para 2021 
apontam para um aumento do valor da produção global de quase 20%, 
para cerca de 3.800 milhões de euros, devido principalmente à subida 
dos preços das frutas. 

 
Não obstante, em 2021 alterou-se a tendência crescente das 
exportações, tendo as vendas ao exterior totalizado 852 milhões de 
euros, menos 1,4% do que em 2020, ano em que cresceram 7,5%. As 
importações, pelo seu lado, subiram 0,2%, para 1.014 milhões de euros. 
Como consequência, o défice comercial do setor aumentou 9,5%, 
passando de 148 milhões de euros em 2020 para 162 milhões em 2021. 

✓ Número de empregados, 2019 12.040 

✓ Produção (milhões euros) 3.763 

✓ Exportação (milhões euros) 852 

✓ Importação (milhões euros) 1.014 

✓ Crescimento da produção em valor (%) +19,3 

✓ Crescimento da exportação em valor (%) -1,4 

✓ Crescimento da importação em valor (%) +0,2 
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ÍNDICE DE CONTEÚDOS 
 

A sétima edição do estudo Sectores Portugal basic da DBK “Frutas e Produtos Hortícolas” tem 223 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 da superfície destinada ao cultivo de frutas e produtos hortícolas, 2018-2020. 
Tabela 3. Distribuição da superfície destinada ao cultivo das principais culturas por NUT II, 2020. 
Tabela 4. Evolução do número de empresas grossistas, 2005-2019. 
Tabela 5. Evolução do número de empregados das empresas grossistas, 2005-2019. 
Tabela 6. Distribuição do número de empresas grossistas por dimensão, 2019. 
Tabela 7. Evolução do número de empresas grossistas por zonas geográficas, 2017-2019. 

 1.2. Evolução da atividade 
Tabela 8. Evolução da produção de frutas e produtos hortícolas a preços correntes, 2012-2021. 
Tabela 9. Evolução da produção de frutas e produtos hortícolas a preços correntes por grupos de cultivo, 2012-
2021. 
Tabela 10. Evolução do índice de preços no produtor de frutas e produtos hortícolas, 2020-2021. 
Tabela 11. Evolução do volume de produção de frutas e produtos hortícolas de algumas das principais culturas, 
2018-2020. 
Tabela 12. Distribuição da produção das principais culturas por NUT II, 2020. 
Tabela 13. Evolução do comércio externo, 2010-2021. 
Tabela 14. Evolução das exportações e importações de frutas e produtos hortícolas por grupo de cultivo, 2016-2021. 
Tabela 15. Evolução do deficit da balança comercial, 2010-2021. 
Tabela 16. Distribuição das exportações por países de destino, 2020-2021. 
Tabela 17. Distribuição das importações por países de origem, 2020-2021. 
Tabela 18. Evolução dos 5 principais mercados externos, 2010-2021. 
Tabela 19. Balança comercial por países, 2021. 

 1.3. Custos, rentabilidade e financiamento 
  Tabela 20. Balanço agregado de quarenta e quatro das principais empresas, 2019-2020. 
  Tabela 21. Demonstração de resultados agregados de quarenta e quatro das principais empresas, 2019-2020. 
  Tabela 22. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de quarenta e quatro das 

principais empresas, 2019-2020. 
 1.4. Previsões 

Tabela 23. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2021. Previsão 2022-2024. 
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2. Principais concorrentes 
 
 2.1. Acionistas e recursos 

Tabela 24. Titularidade do capital das principais empresas, 2020. 
Tabela 25. Número de empregados das principais empresas, 2018-2020. 
Tabela 26. Sucursais das principais empresas, 2020. 
Tabela 27. Empresas participadas das principais empresas, 2020. 

 2.2. Faturação 
Tabela 28. Evolução da faturação total das principais empresas, 2018-2020. 
Tabela 29. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2020/2019. 
Tabela 30. Principais produtos comercializados por algumas das principais empresas, fevereiro 2022. 

 2.3. Internacionalização 
Tabela 31. Evolução das exportações das principais empresas, 2019-2020. 
Tabela 32. Taxa de exportação das principais empresas, 2020. 
Tabela 33. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2020. 
Tabela 34. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2019-2020. 
Tabela 35. Taxa de importação das principais empresas, 2020. 

 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros 
  Tabela 36. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020. 
  Tabela 37. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020. 
  Tabela 38. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2020. 
  Tabela 39. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2020. 
  Tabela 40. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2020. 
  Tabela 41. Margem EBITDA das principais empresas, 2020. 
  Tabela 42. Margem EBIT das principais empresas, 2020. 
  Tabela 43. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2020. 
  Tabela 44. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2020. 
  Tabela 45. Rácio de liquidez das principais empresas, 2020. 
  Tabela 46. Rácio de endividamento das principais empresas, 2020. 
 
3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes 


