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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Indústria Farmacêutica 
(abril 2020 – 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 do mercado de medicamentos: total e de medicamentos genéricos 

 Comércio externo de medicamentos 

 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 do valor do mercado de medicamentos 

 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 

A. Menarini Bristol-Myers Squibb Labesfal Perrigo 

Abbvie Celgene Laboratórios Basi Ratiopharm 

Alter CSL Behring Laboratórios Pfizer Sandoz 

Angelini FHC Laboratórios Vitória Sanofi 

AstraZeneca Gilead Sciences Lilly Servier 

B. Braun GlaxoSmithKline Medinfar Sofarimex 

Bayer GlaxoSmithKline C.H. Merck Tecnimede 

Bial Hikma Merck Sharp & Dohme Teva 

Biogen Jaba Recordati Novartis Farma Unilfarma 

Bluepharma Janssen Novo Nordisk VIIVHIV 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese, 2019 O mercado manterá a evolução positiva em 2020 

 Mercado de medicamentos (milhões de 
euros) (a) 

2.750 O valor do mercado de medicamentos cresceu mais de 4% em 2019, para 
2.750 milhões de euros. Os medicamentos genéricos aumentaram 
ligeiramente a sua quota de mercado, à semelhança do sucedido no ano 
anterior. 
 
A balança comercial do setor apresenta um saldo deficitário, que reduziu 
em 2019, como consequência do maior crescimento das exportações em 
relação às importações. Deste modo, as vendas ao exterior aumentaram 
13,9%, enquanto as importações cresceram 5,1%, caindo o défice comercial 
para 1.128 milhões de euros. 
 
As previsões de curto prazo apontam para a aceleração do crescimento da 
faturação da indústria farmacêutica, estimando-se para 2020 uma variação 
de 7-8%, em linha com o aumento da procura, nomeadamente nos 
hospitais, provocada pela pandemia Covid-19. 

 Mercado de medicamentos genéricos 
(milhões de euros) (a) 

570 

 Exportação (milhões de euros) 965 

 Importação (milhões de euros) 2.093 

 Variação do mercado de medicamentos (%) 
(a) 

+4,6 

(a) vendas a PVP. Corresponde a medicamentos 
vendidos em farmácias comunitárias em Portugal 
continental. 
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