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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Serviços de Inspeção e Certificação 
(abril 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 39 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 Controlauto Intertek Rinave 

APCER Controlvet Ipov RLS 

AS JIT D8 Solutions ISQ SCV 

Auto Chavemor Dekra ITVP Setinsp 

Bureau Veritas Certification DNV LRQA SGS 

Cartest Inspama Madinsp SGS ICS 

CIMA Insparedes Master Test  SQC 

Cinor Inspauto Nasa Top 

CITAST Inspecentro Qls Automotive Tüv Rheinland 

 Inspectorate Qualynspect Zuir 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese, 2019 Em 2020 quebrar-se-á a tendência de alta do volume de negócios 

 Número de empresas de inspeção, (a) 130 O volume de negócios gerado pelo setor de serviços de inspeção e 
certificação elevou-se a 285 milhões de euros em 2019, o que se traduziu 
num crescimento de 7,5% em relação a 2018. 
 
O número de certificações de sistemas ISO 9001 e ISO 14001 situou-se 
ligeiramente acima das 8.000 em 2018, menos 7,2% do que em 2017, e 
longe do máximo de cerca de 9.400 certificações alcançado em 2014. 
Por seu lado, em 2018 foram realizadas em Portugal 5,9 milhões de 
inspeções técnicas de veículos, valor superior ao registado em 2017 
(+2%). 97% das inspeções corresponderam a veículos ligeiros de 
passageiros e comerciais. 
 
Em 2020 prevê-se uma contração apreciável da atividade, como 
consequência da crise sanitária Covid-19, que está a afetar 
significativamente a procura setorial. Assim, para este exercício estima-
se uma queda da faturação de cerca de 8-9%. 

 Número de empresas de certificação (a) 42 

 Mercado (milhões de euros) 285 

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

 

• Cinco principais empresas (%) 47,7 

• Dez principais empresas (%) 62,9 

(a) abril de 2020. (b) 2018. 
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