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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Serviços de Inspeção e Certificação 
(Abril 2021 – 8ª 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 

 Estrutura da oferta: empresas acreditadas em Portugal, 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 

 Sociedades participadas pelas principais empresas 

 Evolução da faturação das principais empresas 

 Quotas de mercado das principais empresas 

 Indicadores de internacionalização das principais empresas: exportações, taxa de exportação 

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

Empresas analisadas 

A Inovadora Controlvet Inspecentro Rinave 

APCER D8 Solutions Inspectorate RLS 

Auto Chavemor Dekra Intertek SCV 

Bureau Veritas Certification DNV Ipov Setinsp 

Cartest Exact Systems ISQ SGS 

Cetial IEP ITVP SGS ICS 

CIMA Inspama LRQA SQC 

Cinor Insparedes Madinsp Top 

CITAST Inspauto Nasa Tüv Rheinland 

Controlauto Inspeágueda Qualynspect Zuir 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese, 2020 Queda da atividade em 2020 devido à pandemia 

✓ Número de empresas de inspeção, (a) 140 O impacto da pandemia de covid-19 no setor traduziu-se numa queda 
do volume de negócios em 2020, alterando a tendência crescente que 
se vinha a registar desde 2014. 
 
Assim, nesse exercício estima-se um valor da faturação gerada pelo 
setor de serviços de inspeção e certificação de 265 milhões de euros, 
menos 5,4% do que em 2019, ano que o crescimento foi de cerca de 6%. 
 
Segundo o Instituto Português de Acreditação (IPAC) em abril de 2021 
estavam acreditadas 54 empresas de inspeção setorial e 43 entidades 
de certificação, além de 86 empresas de inspeção técnica de veículos, 
que exploravam 237 estações. O grupo dos cinco maiores operadores 
detinha uma quota de aproximadamente metade do valor do mercado 
total, enquanto a quota dos dez maiores ultrapassava ligeiramente os 
60%. 

✓ Número de empresas de certificação (a) 43 

✓ Mercado (milhões de euros) 265 

Concentração (quota de mercado conjunta em 
valor) (b) 

 

• Cinco principais empresas (%) 46,5 

• Dez principais empresas (%) 62,2 

(a) abril de 2021. (b) 2019. 
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ÍNDICE DE CONTEÚDOS 
 

A oitava edição do estudo Sectores Portugal basic da DBK “Serviços de Inspeção e Certificação” tem 191 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. Empresas de inspeção setorial acreditadas em Portugal por tipo de inspeção, abril 2021. 
Tabela 3. Empresas de certificação acreditadas em Portugal por tipo de certificação, abril 2021. 
Tabela 4. Evolução do número de acreditações de inspeção setorial em Portugal, 2006-2021. Distribuição por tipo de 
inspeção, 2021. 
Tabela 5. Distribuição dos centros de inspeção setorial e inspeção técnica de veículos acreditados em Portugal por 
distritos, abril 2021. 
Tabela 6. Distribuição das empresas de inspeção técnica de veículos por número de estações, abril 2021. 
Tabela 7. Evolução do número de acreditações de certificação, 2006-2021. Distribuição por tipo de certificação, 2021. 
Tabela 8. Distribuição dos centros de certificação acreditados em Portugal por distritos, abril 2021. 
Tabela 9. Grau de concentração da oferta, 2019. 

 
 1.2. Evolução da atividade 

Tabela 10. Evolução do mercado total, 2002-2020. 
Tabela 11. Evolução do número de inspeções técnicas de veículos, 2000-2019. 
Tabela 12. Evolução do número de certificações de sistemas em vigor, 2000-2019. 
Tabela 13. Evolução do número de certificações de sistemas de gestão da qualidade em vigor, 2000-2019.. 
Tabela 14. Evolução do número de certificações de sistemas de gestão ambiental em vigor, 2000-2019. 
Tabela 15. Evolução do número de certificações de sistemas de segurança da informação em vigor, 2007-2019. 
Tabela 16. Evolução do número de certificações de sistemas de gestão da segurança alimentar em vigor, 2007-2019. 

 
 1.3. Custos, rentabilidade e financiamento 

Tabela 17. Balanço agregado de trinta e nove das principais empresas, 2018-2019. 
Tabela 18. Demonstração de resultados agregados de trinta e nove das principais empresas, 2018-2019. 
Tabela 19. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e nove das principais 
empresas, 2018-2019. 

 
 1.4. Previsões 

Tabela 20. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2020. Previsão 2021-2023. 
Tabela 21. Previsão da evolução do mercado total, 2021. 
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2. Principais concorrentes 
 
 2.1. Acionistas e recursos 

Tabela 22. Titularidade do capital das principais empresas, 2019. 
Tabela 23. Atividades das principais empresas, abril 2021. 
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. 

 
 2.2. Faturação e quotas 
  Tabela 27. Evolução da faturação total das principais empresas, 2017-2019. 
  Tabela 28. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2019/2018. 
  Tabela 29. Quotas de mercado das principais empresas, 2018-2019. 
  Tabela 30. Evolução da faturação total das principais empresas do segmento de inspeção setorial, 2017-2019. 
  Tabela 31 Evolução da faturação total das principais empresas do segmento de inspeção técnica de veículos, 2017-2019. 
  Tabela 32. Evolução da faturação total das principais empresas do segmento de certificação, 2017-2019. 
 
 2.3. Internacionalização 

Tabela 33. Evolução das exportações das principais empresas, 2018-2019. 
Tabela 34. Taxa de exportação das principais empresas, 2019. 
Tabela 35. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2019. 

 
 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros 
  Tabela 36. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019. 
  Tabela 37. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019. 
  Tabela 38. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2019. 
  Tabela 39. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2019. 
  Tabela 40. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2019. 
  Tabela 41. Margem EBITDA das principais empresas, 2019. 
  Tabela 42. Margem EBIT das principais empresas, 2019. 
  Tabela 43. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2019. 
  Tabela 44. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2019. 
  Tabela 45. Rácio de liquidez das principais empresas, 2019. 
  Tabela 46. Rácio de endividamento das principais empresas, 2019. 
 
3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes 


