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Distribuição de Produtos 
Farmacêuticos 

(Fevereiro 2021 – 10ª 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 40 principais empresas que operam no mesmo. 

Principais conteúdos 

 Evolução recente da atividade: faturação agregada das principais empresas, mercado total de medicamentos, mercado 
de medicamentos genéricos 

 Estrutura da oferta: número de empregados, distribuição geográfica, distribuição por dimensão, distribuição por 
forma jurídica 

 Balanço, demonstração de resultados e rácios económico-financeiros agregados das principais empresas 

 Previsões da evolução do valor do mercado de medicamentos 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Sucursais e sociedades participadas pelas principais empresas 

 Evolução da 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 

A. Sousa Distrifarma Greenmed Oliveira Leitão & Pena 

Alliance Healthcare DLA Farmacêutica Holon Phytoderm 

Alliance Healthcare Açores Empifarma Inout Farma Plural 

AMD Passos Entregafarm Isoder Proquifa 

Biols Esuvi Logifarma R2MC 

Bioportugal Farmaçor MD Pharma Silkslices 

Botelho & Rodrigues Farmadeira Medicanorte SparMedix 

Cfarma Farmadeira by Plural Mercafar Talinamed 

Cooprofar Farmaka NBC Medical Udifar 

Disfaport Glsmed OCP Upfront Pharma 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese, 2020 O valor do mercado de medicamentos cresceu 2,5% em 2020 

✓ Número de empregados, 2019 (a) 1.693 A faturação das empresas portuguesas de distribuição grossista de 
produtos farmacêuticos registou nos últimos anos uma tendência de 
ligeiro crescimento. Neste sentido, as receitas agregadas de 34 das 
principais empresas do setor totalizaram 2.119 milhões de euros em 
2019, mais 3,6% do que no ano anterior. 
 
Em 2020, prolongou-se a evolução positiva do valor do mercado 
português de medicamentos, tendo atingido em torno dos 2.850 
milhões de euros, mais 2,5% do que em 2019. As vendas de 
medicamentos genéricos cresceram 3,5%, aumentando a sua quota 
sobre o valor total do mercado , para cerca de 21%. 
 
Não obstante, o número de embalagens comercializadas diminuiu 
nesse exercício, alterando a tendência crescente dos anos anteriores. 
Quando consideradas as encomendas do Sistema Nacional de Saúde, 
em 2020, esses valores rondaram os 161 milhões (-2,4%). 

✓ Faturação (milhões de euros), 2019 (a) 2.119 

✓ Mercado total de medicamentos 
(milhões de euros) 

2.850 

✓ Mercado de medicamentos genéricos 
(milhões de euros) 

590 

✓ Variação do valor do mercado total de 
medicamentos (%) 

+2,5 

(a) corresponde às principais empresas do 
setor.  
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ÍNDICE DE CONTEÚDOS 
 
A décima edição do estudo Sectores Portugal basic da DBK “Distribuição de Produtos Farmacêuticos” tem 183 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. Distribuição das principais empresas por dimensão, 2019. 
Tabela 3. Distribuição das principais empresas por distrito, 2019. 
Tabela 4. Evolução do número de empregados das principais empresas, 2010-2019. 
Tabela 5. Distribuição das principais empresas segundo a sua forma jurídica, 2019. 

 
 1.2. Evolução da atividade 

Tabela 6. Evolução da faturação agregada das principais empresas, 2013-2019. 
Tabela 7. Evolução do valor do mercado total de medicamentos, 2006-2020. 
Tabela 8. Evolução do mercado total de medicamentos em número de embalagens, 2013-2020. 
Tabela 9. Evolução do valor do mercado de medicamentos genéricos, 2006-2020. 
Tabela 10. Evolução da quota de mercado dos medicamentos genéricos, 2006-2020. 
Tabela 11. Evolução dos preços dos medicamentos genéricos, 2007-2019. 

 
 1.3. Custos, rentabilidade e financiamento 

Tabela 12. Balanço agregado de trinta e cinco das principais empresas, 2018-2019. 
Tabela 13. Demonstração de resultados agregados de trinta e cinco das principais empresas, 2018-2019. 
Tabela 14. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e cinco das 
principais empresas, 2018-2019. 
 

 1.4. Previsões 
Tabela 15. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2019. Previsão 2020-2023. 
Tabela 16. Previsão da evolução do valor do mercado total de medicamentos, 2021. 
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2. Principais concorrentes 
 
 2.1. Acionistas e recursos 

Tabela 17. Titularidade do capital das principais empresas, 2019. 
Tabela 18. Número de empregados das principais empresas, 2017-2019. 
Tabela 19. Sucursais das principais empresas, 2019. 
Tabela 20. Empresas participadas das principais empresas, 2019. 
Tabela 21. Certificados obtidos pelas principais empresas, fevereiro 2021. 

 
 2.2. Faturação 

Tabela 22. Evolução da faturação total das principais empresas, 2017-2019. 
Tabela 23. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2019/2018. 

 
 2.3. Internacionalização 

Tabela 24. Evolução das exportações das principais empresas, 2018-2019. 
Tabela 25. Taxa de exportação das principais empresas, 2019. 
Tabela 26. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2019. 
Tabela 27. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2018-2019. 
Tabela 28. Taxa de importação das principais empresas, 2019. 
 

 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros 
Tabela 29. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019. 
Tabela 30. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019. 
Tabela 31. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2019. 
Tabela 32. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2019. 
Tabela 33. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2019. 
Tabela 34. Margem EBITDA das principais empresas, 2019. 
Tabela 35. Margem EBIT das principais empresas, 2019. 
Tabela 36. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2019. 
Tabela 37. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2019. 
Tabela 38. Rácio de liquidez das principais empresas, 2019. 
Tabela 39. Rácio de endividamento das principais empresas, 2019. 

 
3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes 


