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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Alimentos Compostos  
para Animais 

(Fevereiro 2022 – 11ª 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 50 principais empresas que operam no mesmo. 

Principais conteúdos 

 Evolução recente da atividade: faturação, volume de produção, produção por segmentos, exportações 

 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 faturação 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Sucursais e sociedades participadas pelas principais empresas 

 Evolução da faturação das principais empresas 

 Quotas de faturação das principais empresas 

 Indicadores de internacionalização das principais empresas 

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

Empresas analisadas 

Agrolex Eurocereal Nutritejo Sorgal 

Alimave Eurorações Ovargado SPR 

Alirações F.V. Rações Promor SSCC 

Anipura Finançor Properú Suinigrupo 

Bongado Intergados Puraração Taifeed 

Cevargado Matosmix Racentro Tecnipec 

Compostos Liz Monte do Pasto Racoop Terceirense de Rações 

Coop. União Agrícola Nanta Rama TNA 

De Heus Nanta II Raporal Unirações 

Diamantino Coelho Nutrapom Santiago Valouro 

DIN Nutricampo Selecção Veríssimo 

Dinorações Nutrinova Sérgio Martins Wisium 

  SIAS Zêzere 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese O encarecimento das matérias-primas aumenta os preços 

✓ Número de empresas, 2020 101 A faturação agregada das empresas de alimentos compostos para 
animais registou uma queda de 1,2% em 2020, associada ao 
impacto da pandemia de covid-19 na economia portuguesa, 
enquanto em 2021 se estima uma ligeira recuperação, para 1.540 
milhões de euros (+2,5%). Para esta evolução tem contribuído o 
aumento de preços das matérias-primas nos últimos meses do 
ano 2021 e que se mantém no início de 2022, o que antecipa um 
encarecimento das rações a curto prazo. 
 
Em 2020, o setor era constituído por cerca de 100 empresas 
fabricantes, menos quatro do que no exercício anterior. O número 
de empregados, por sua vez, também retrocedeu cerca de 4%, 
ascendendo a 3.336 efetivos. Importa assinalar que cerca de 40% 
dos operadores tem menos de 10 trabalhadores, situando-se em 
33 o número médio de empregados por empresa. 

✓ Número de empregados, 2020 3.336 

✓ Faturação (milhões de euros), 2021 1.540 

✓ Produção (milhares de toneladas), 2020 3.344 

✓ Variação da faturação (% var. 2021/2020) +2,5 

✓ Quota de faturação conjunta das cinco 
principais empresas (%), 2020 34,7 
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ÍNDICE DE CONTEÚDOS 
 
A décima primeira edição do estudo Sectores Portugal basic da DBK “Alimentos Compostos para Animais” tem 217 
páginas e a sua estrutura é a seguinte: 
 
Principais conclusões 
Tabela 1. Dados de síntese, 2021. 
 
1. Estrutura e evolução do setor 
 
 1.1. Estrutura da oferta 

Tabela 2. Evolução do número de empresas, 2007-2020. 
Tabela 3. Evolução do número de empregados, 2007-2020. 
Tabela 4. Distribuição do número de empresas por dimensão, 2019. 
Tabela 5. Evolução do número de empresas por zonas geográficas, 2016-2019. 
Tabela 6. Grau de concentração da oferta, 2020. 

 
 1.2. Evolução da atividade 

Tabela 7. Evolução da faturação agregada das empresas produtoras de alimentos compostos para animais, 2008-
2021. 
Tabela 8. Evolução do volume total de produção, 2005-2020. 
Tabela 9. Evolução da produção por segmentos, 2017-2020. 
Tabela 10. Evolução das exportações, 2010-2021. 

 
 1.3. Custos, rentabilidade e financiamento 

Tabela 11. Balanço agregado de quarenta e sete das principais empresas, 2019-2020. 
Tabela 12. Demonstração de resultados agregados de quarenta e sete das principais empresas, 2019-2020. 
Tabela 13. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de quarenta e sete das 
principais empresas, 2019-2020. 

 
 1.4. Previsões 

Tabela 14. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2021. Previsão 2022-2024. 
Tabela 15. Previsão da faturação agregada das empresas produtoras de alimentos compostos para animais, 2022. 

  

https://context.reverso.net/traduccion/portugues-espanol/d%C3%A9cima+primeira
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2. Principais concorrentes 
 
 2.1. Acionistas e recursos 

Tabela 16. Titularidade do capital das principais empresas, 2020. 
Tabela 17. Número de empregados das principais empresas, 2018-2020. 
Tabela 18. Sucursais das principais empresas, 2020. 
Tabela 19. Empresas participadas das principais empresas, 2020. 
Tabela 20. Certificados obtidos pelas principais empresas, fevereiro 2022. 

 
 2.2. Faturação e quotas 

Tabela 21. Evolução da faturação total das principais empresas, 2018-2020. 
Tabela 22. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2020/2019. 
Tabela 23. Quotas de faturação das principais empresas, 2019-2020 

 
 2.3. Internacionalização 

Tabela 24. Evolução das exportações das principais empresas, 2019-2020. 
Tabela 25. Taxa de exportação das principais empresas, 2020. 
Tabela 26. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2020. 
Tabela 27. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2019-2020. 
Tabela 28. Taxa de importação das principais empresas, 2020. 

 
 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros 
  Tabela 29. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020. 
  Tabela 30. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020. 
  Tabela 31. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2020. 
  Tabela 32. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2020. 
  Tabela 33. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2020. 
  Tabela 34. Margem EBITDA das principais empresas, 2020. 
  Tabela 35. Margem EBIT das principais empresas, 2020. 
  Tabela 36. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2020. 
  Tabela 37. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2020. 
  Tabela 38. Rácio de liquidez das principais empresas, 2020. 
  Tabela 39. Rácio de endividamento das principais empresas, 2020. 
 
3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes 


