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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Análises Clínicas 
(Maio 2021 – 6ª 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 faturação do setor 
 Estrutura da oferta: número de empresas, distribuição geográfica, evolução do número de empregados 
 Principais indicadores da rede hospitalar em Portugal 
 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 

 Sociedades participadas pelas principais empresas 

 Evolução da faturação das principais empresas 

 Quotas de faturação das principais empresas 

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

Empresas analisadas 

Aeminium Germano de Sousa José Manso Synlabhealth Algarve 

Affidea Castelo Branco Germano de Sousa Évora José Manuel Chau Synlabhealth Genética Médica 

Affidea Lisboa Germano de Sousa Porto Labeto Synlabhealth Madeira 

AQUALAB Germano de Sousa Viseu Labocentro Synlabhealth Norte 

Avelab Hilário de Lima Lana Synlabhealth Porto 

Carlos Torres HPA Alvor LAP Teixeira & Góis 

Cedap IMP Laboratório Manuel Pimenta Unilabs Campo Grande 

CGC IMUNOLAB S. Lázaro Unilabs Vila Real 

Clidis Joaquim Chaves Synlabhealth Unilabs Viseu 

CMP Joaquim Chaves Algarve Synlabhealth Alentejo Vale do Sousa 

Principais indicadores do setor 
Dados de síntese, 2020 Á pandemia de covid-19 dispara as receitas do setor 

 Número de empresas (a) 300 As receitas agregadas das empresas gestoras de laboratórios de análises clínicas mantêm 
desde o ano 2014 uma tendência crescente, que se acentuou em 2020 devido à procura de 
testes para deteção de covid-19. 
 
Assim, apesar da queda da atividade nos meses de confinamento, como consequência da 
anulação ou adiamento de análises agendadas, a procura de testes para deteção do 
coronavírus disparou a faturação das empresas do setor, cujo valor se estima  atinja os 
520 milhões de euros, mais 25% do que no ano anterior. 
 
Em maio de 2021, o número de laboratórios de análises clínicas com atividade  rondava 
os 4.000, dos quais apenas cerca de 5% eram públicos. O distrito de Lisboa concentrava o 
maior número de laboratórios, com 24% do total, à frente do Porto, com 13%, e Setúbal 
(9%). 

 Número de empregados (a) 5.955 

 Número de laboratórios (b) 3.966 

 Faturação agregada das empresas (milhões de euros) 520 

 Concentração (quota de faturação conjunta das cinco 
principais empresas) (a) 

41,7 

 Variação da faturação agregada +25,6 

(a) 2019. (b) maio 2021.  
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ÍNDICE DE CONTEÚDOS 
 

A sexta edição do estudo Sectores Portugal basic da DBK “Análises Clínicas” tem 187 páginas e a sua estrutura é a seguinte: 
 
Principais conclusões 
Tabela 1. Dados de síntese, 2020. 
 
1. Estrutura e evolução do setor 
 
 1.1. Estrutura da oferta 

Tabela 2. Evolução do número de empresas, 2010-2019. 
Tabela 3. Evolução do número de empregados, 2010-2019. 
Tabela 4. Evolução do número de empresas por zonas geográficas, 2016-2019. 
Tabela 5. Evolução do número de empregados por zonas geográficas, 2016-2019. 
Tabela 6. Distribuição do número de laboratórios de análises clínicas por distritos, maio 2021. 
Tabela 7. Número de laboratórios de análises clínicas por 100.000 habitantes, maio 2021. 

 
 1.2. Evolução da atividade 

Tabela 8. Evolução da faturação agregada das empresas, 2010-2020. 
Tabela 9. Distribuição da faturação agregada das empresas por zonas geográficas, 2019. 

 
 1.3. A procura 

Tabela 10. Evolução do número de análises clínicas realizadas, 2015-2019. 
Tabela 11. Distribuição do número de hospitais com laboratórios de análises clínicas por zonas geográficas, 2018. 
Tabela 12. Distribuição do número de análises realizadas por zonas geográficas, 2019. 
Tabela 13. Número total de hospitais e de camas por zonas geográficas e tipo de hospital, 2019. 
Tabela 14. Evolução do número total de camas em hospitais por zonas geográficas, 2014-2019. 
Tabela 15. Número total de camas dos estabelecimentos de saúde geridos pelas principais empresas de clínicas privadas, abril 2021. 
Tabela 16. Quotas de mercado das principais seguradoras de seguros de doença, 2018-2020. 
Tabela 17. Evolução mensal de testes PCR e antigénio realizados para deteção de covid-19, março 2020-abril 2021. 

 
 1.4. Custos, rentabilidade e financiamento 

Tabela 18. Balanço agregado de trinta e nove das principais empresas, 2018-2019. 
Tabela 19. Demonstração de resultados agregados de trinta e nove das principais empresas, 2018-2019. 
Tabela 20. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e nove das principais empresas, 2018-2019. 

 
 1.5. Previsões 

Tabela 21. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2020. Previsão 2021-2023. 
Tabela 22. Previsão de evolução da faturação agregada das empresas, 2021-2022. 

 
2. Principais concorrentes 
 
 2.1. Acionistas e recursos 

Tabela 23. Titularidade do capital das principais empresas, 2019. 
Tabela 24. Número de empregados das principais empresas, 2017-2019. 
Tabela 25. Sucursais das principais empresas, 2019. 
Tabela 26. Empresas participadas das principais empresas, 2019. 
Tabela 27. Certificados obtidos pelas principais empresas, maio 2021. 

 
 2.2. Faturação e quotas 

Tabela 28. Evolução da faturação total das principais empresas, 2017-2019. 
Tabela 29. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2019/2018. 
Tabela 30. Quotas de faturação das principais empresas, 2018-2019. 
Tabela 31. Grupo a que pertencem as principais empresas, maio 2021. 

 
 2.3. Resultados e rácios económico-financeiros 
  Tabela 32. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019. 
  Tabela 33. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019. 
  Tabela 34. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2019. 
  Tabela 35. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2019. 
  Tabela 36. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2019. 
  Tabela 37. Margem EBITDA das principais empresas, 2019. 
  Tabela 38. Margem EBIT das principais empresas, 2019. 
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3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes 


