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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Frutas e Produtos Hortícolas 
(fevereiro 2020 – 5ª 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 45 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 tamanhos 

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

 Previsões da evolução das exportações e importações 

 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 GESBA Master Fruits 

Bargosa Eurofrutas Granfer MEPS 

BFC Ferreira da Silva Hortafina Monte Cristo 

Bucelfruta Fiel Hortapronta Nufri 

Cacial Figueira Hortofrutícolas Campelos O Melro 

Campotec Fresh Factor Hortomelão Patrícia Pilar 

Compagnie Fruitière España Frusoal Hortorres Pedaços de Natureza 

Del Monte Frutas do Cávado Luís Vicente Primores do Oeste 

Domingos Ferreira Frutas Douradas Lusomorango Simões 

ELS Fruti Taipina Lusopêra Sweet Fruits 

Emergosol Frutorbel Madre Fruta Torriba 

   Vale da Rosa 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese, 2019 A produção e as ventas para o exterior continuam a crescer 

 Número de empresas grossistas, 2018 1.929 Em 2018, a produção global portuguesa de frutas e produtos 
hortícolas totalizou 3,1 milhões de toneladas, com um valor de 2.671 
milhões de euros (+1,9%). Para 2019 estima-se um aumento do valor da 
produção de 6,7%, para cerca  de 2.850 milhões de euros. 
 
O setor tem mantido uma tendência de crescente abertura ao 
exterior nos últimos anos, pelo que após o forte crescimento 
registado em 2017 (+29%), as exportações cresceram 7,8% em 2018 e 
4% em 2019, fixando-se em 803 milhões de euros. 
 
Apesar do crescimento do tamanho médio das empresas grossistas, 
predominam as de dimensão reduzida, sendo que cerca de 90% tem 
menos de  10 trabalhadores e perto de 40 empregam mais de 50 
pessoas 

 Número de empregados, 2018 11.454 

 Produção (milhões euros) 2.850 

 Exportação (milhões euros) 803 

 Importação (milhões euros) 902 

 Crescimento da produção em valor (%) +6,7 

 Crescimento da exportação em valor (%) +4,0 

 Crescimento da importação em valor (%) -0,3 
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empresas, 2017-2018. 
 1.4. Previsões 

Tabela 23. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2018. Previsão 2019-2022. 
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