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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Vinho 
(Janeiro 2020 – 7ª 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 da atividade: produção, faturação agregada das principais empresas, exportações, importações 

 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 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Sociedades participadas pelas principais empresas 

 Evolução da faturação das principais empresas 

 Composição e faturação das empresas dos principais grupos 

 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.C. Almeirim Casa Santos Lima Quinta do Crasto 

Adega de Borba Caves Messias Quinta do Vallado 

Adega de Favaios D.F.J. Vinhos Ramos Pinto 

Adega de Redondo Enoport Real Companhia Velha 

Aliança Esporão Rozès 

Aveleda Global Wines S. Agrícola da Nogueira 

Bacalhõa Gran Cruz Porto Santos & Santos 

C. da Silva HODS SIVAC 

Carmim João Portugal Ramos Sogevinus 

Cartuxa José Maria da Fonseca Sogrape Vinhos 

Casa da Fonte Pequena Mateus & Sequeira Symington-Family Estates 

Casa Ermelinda Freitas Niepoort União dos Vinhos do Porto e Madeira 

Casa Relvas Quinta and Vineyard Bottlers Vale de São Martinho 

  Vinhos Borges 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese Bom desempenho da faturação e das exportações 

 Número de empresas, 2018 1.414 O volume provisório da produção de vinho em Portugal na 
campanha 2019-2020 situou-se em 6,5 milhões de hectolitros, o que 
perfez mais 7,2% do que na campanha anterior, na qual se verificou 
uma queda de 10%. 
 
As exportações, por sua vez, têm registado uma tendência crescente 
desde 2010. Desta forma, as vendas para os mercados externos 
alcançaram 821 milhões de euros em 2019, o que se concretiza em 
mais 2%   do que em 2018 e um aumento superior a 40% com respeito 
ao valor contabilizado em 2009. 
 
Neste enquadramento, as receitas totais agregadas de 34 das 
principais empresas do setor cresceram levemente em 2018 (+1,4%), 
até aos 888 milhões de euros. Para 2019 estimam-se 900 milhões, o 
que supõe um crescimento adicional de cerca de 1%. 

 Número de empregados, 2018 10.309 

 Faturação, 2018 (milhões de euros) (a) 888 

 Faturação, 2019 (milhões de euros) (a) 900 

 Exportação, 2019 (milhões de euros) 821 

 Importação, 2019 (milhões de euros) 165 

 Taxa de cobertura comércio externo, 2019 
(%) 

497,6 

(a) corresponde a 34 das principais empresas 
do setor.  
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Tabela 17. Distribuição das importações por países de origem, 2017-novembro 2019. 
Tabela 18. Evolução dos 5 principais mercados externos, 2009-2019. 
Tabela 19. Evolução do saldo da balança comercial, 2008-2019. 
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