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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Trabalho Temporário 
(Janeiro 2020 – 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 39 principais empresas que operam no mesmo. 

Principais conteúdos 

 Evolução recente do mercado 

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

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

 Previsões da evolução 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 faturação das principais empresas 

 Indicadores de internacionalização das principais empresas: exportações, taxa de exportação, distribuição das 
exportações por zonas geográficas 

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

Empresas analisadas 

A Temporária Epalmo Europa Lamiinterim Serlimatarget 

A-Vision People Eurofirms Leader Soluções para Todos 

Acede Geserfor Luso Temp SPT 

Adecco Gi Group Manpower Strabat 

Algartempo Globaltemp Michael Page Success Work 

Artecede Grandalvo Multipessoal Synergie 

Artic Iddeal Multitempo Talenter 

Egor Italsines Nova Ertek Tempo Team 

Emprecede Kelly Services Personal 7 Timing People 

 Laborsines Randstad Vertente Humana 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese Modera-se o crescimento das receitas 

 Número de empresas, 2019 225 A faturação agregada das empresas portuguesas de trabalho 
temporário cresceu 5,2% no exercício 2018, alcançando 1.470 
milhões de euros, num contexto macroeconómico favorável. 
 
Esta evolução prolonga a tendência crescente registada nos 
dois anos anteriores, com taxas de 11% e 10%, embora revele 
também um abrandamento, consequência da menor criação 
de emprego no último exercício. 
 
O número de empresas autorizadas para operar no setor 
situou-se em 225 em dezembro de 2019, mais cinco do que no 
fim do exercício anterior. As cinco principais empresas em 
termos de faturação alcançaram em 2018 uma quota de 
mercado conjunta de 38%, que se elevou até 51% se se 
considerarem as dez maiores. 

 Número de empregados, 2018 101.757 

 Var. do número de empregados, 2018/17 (%) +0,8 

 Faturação (milhões de euros), 2019 1.470 

 Var. da faturação, 2019/18 (%) +5,2 

 Previsão da evolução da faturação, 2020/19 (%) +3,4 
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ÍNDICE DE CONTEÚDOS 
 
A sétima edição do estudo Sectores Portugal basic da DBK “Trabalho Temporário” conta com uma extensão de 179 páginas e a sua 
estrutura é a seguinte: 
 
Principais conclusões 
Tabela 1. Dados de síntese, 2019. 
 
1. Estrutura e evolução do setor 
 
 1.1. Estrutura da oferta 

Tabela 2. Evolução do número de empresas licenciadas, 2002-2019. 
Tabela 3. Distribuição das empresas licenciadas por zonas, 2018. 
Tabela 4. Evolução do número de empregados das empresas de trabalho temporário, 2005-2018. 
Tabela 5. Distribuição do número de empresas por dimensão, 2018. 
Tabela 6. Grau de concentração da oferta, 2018. 

 1.2. Evolução da atividade 
Tabela 7. Evolução da faturação, 2005-2019. 
Tabela 8. Distribuição das cedências de trabalhadores temporários por setores de atividade, 2017. 
Tabela 9. Distribuição das cedências de trabalhadores temporários por sexo, idade e duração, 2017. 

 1.3. Indicadores do mercado de trabalho 
Tabela 10. Evolução da população empregada por conta de outrem por tipo de contrato, 2015-2018. 
Tabela 11. Evolução da população desempregada, 2004-2019. 
Tabela 12. Evolução da taxa de desemprego por trimestres, 2013-3º trim. 2019. 
Tabela 13. Taxa de desemprego por regiões, 2017-2018. 
Tabela 14. Taxa de desemprego por sexo e grupos etários, 2017-2018. 

 1.4. Custos, rentabilidade e financiamento 
Tabela 15. Balanço de situação agregado de trinta e nove das principais empresas, 2017-2018. 
Tabela 16. Demonstração de resultados agregados de trinta e nove das principais empresas, 2017-2018. 
Tabela 17. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e nove das principais 
empresas, 2017-2018. 

 1.5. Previsões 
Tabela 18. Evolução do PIB e da formação bruta de capital fixo, 2004-2018. Previsão 2019-2022. 
Tabela 19. Previsão da evolução da faturação, 2020-2021. 

 
2. Principais concorrentes 
 
 2.1. Acionistas e recursos 

Tabela 20. Titularidade do capital das principais empresas, 2018. 
Tabela 21. Número de empregados das principais empresas, 2016-2018. 
Tabela 22. Sucursais das principais empresas, 2018. 
Tabela 23. Empresas participadas das principais empresas, 2018. 

 2.2. Faturação e quotas 
Tabela 24. Evolução da faturação total das principais empresas, 2015-2018. 
Tabela 25. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2018/2017. 
Tabela 26. Quotas de faturação das principais empresas, 2016-2018. 

 2.3. Internacionalização 
Tabela 27. Evolução das exportações das principais empresas, 2016-2018. 
Tabela 28. Taxa de exportação das principais empresas, 2018. 
Tabela 29. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2018. 

 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros 
Tabela 30. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2018. 
Tabela 31. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2018. 
Tabela 32. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2018. 
Tabela 33. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2018. 
Tabela 34. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2018. 
Tabela 35. Margem EBITDA das principais empresas, 2018. 
Tabela 36. Margem EBIT das principais empresas, 2018. 
Tabela 37. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2018. 
Tabela 38. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2018. 
Tabela 39. Rácio de liquidez das principais empresas, 2018. 
Tabela 40. Rácio de endividamento das principais empresas, 2018. 

 
3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes 


