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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Azulejos e Pavimentos Cerâmicos 
(Janeiro 2021 – 10ª 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 33 principais empresas que operam no mesmo. 

Principais conteúdos 

 Evolução recente da atividade: produção, exportações, importações, vendas no mercado interno 

 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 da produção 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Sucursais e 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, 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 

Aleluia Dominó Kerion Recer 

Artes de Fogo Fiazul Logos Revigrés 

Artevida Grés Panaria Modicer São Simão Arte 

Ceragni Gresart NWT Soladrilho 

Cerâmica de Bicesse Gresco Oficina do Castelo Terracota do Algarve 

Cerdomus Grestejo Pavigrés Tijogrés 

Cinca HCER Primus Vitória Topcer 

Cliper Keramos Projecto Mosaico Viúva Lamego 

   XVIII 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese, 2020 Queda da produção e das exportações em 2020 

✓ Número de empresas (a) 64 Em 2019, o valor da produção de azulejos e pavimentos cerâmicos 
situou-se em 370 milhões de euros, valor semelhante ao do ano 
anterior. Considerando o impacto da pandemia de covid-19 na 
economia portuguesa e a quebra do comércio externo, em  2020 
estima-se que o  valor recue para  355 milhões de euros, o que 
representa menos 4,1% do que em 2019. 
 
Neste contexto, em 2020, a orientação exportadora  continuou  a 
diminuir, tendo-se situado em 61,4%, quase treze pontos percentuais 
abaixo do ano 2013. Em 2020, as exportações alcançaram 218 milhões 
de euros, cerca de 8% menos face a 2019. 
 
O número de empresas com atividade no setor cresceu à volta de 7% 
em 2019, situando-se em 64. Dez operadores, em torno de 15% do 
total, empregavam mais de 100 trabalhadores, concentrando este 
grupo de empresas cerca de 80% do volume total de emprego. 

✓ Número de empregados (a) 3.817 

✓ Produção (milhões euros) 355 

✓ Exportação (milhões euros) 218 

✓ Importação (milhões euros) 75 

✓ Mercado (milhões euros) 212 

✓ Variação da produção (%) -4,1 

✓ Variação do mercado (%) - 

✓ Quota de mercado conjunta das cinco 
primeiras empresas (%) (a) 44,0 

(a) 2019.  
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