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Estudo Setores Portugal basic da DBK 

Azulejos e  
Pavimentos Cerâmicos 

(Janeiro 2020 – 9ª 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 32 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 e o mercado 

 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 

Artevida Fiazul Logos Revigrés 

Ceragni Grés Panaria Modicer São Simão Arte 

Cerâmica de Bicesse Gresart NWT Soladrilho 

Cerdomus Gresco Oficina do Castelo Terracota do Algarve 

Cinca Grestejo Pavigrés Tijogrés 

Cliper HCER Primus Vitória Topcer 

Colorisa Keramos Projecto Mosaico Viúva Lamego 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese, 2019 As exportações continuaram a cair em 2019 

 Número de empresas (a) 57 O valor da produção de azulejos e pavimentos cerâmicos alterou em 2018 a 
tendência crescente iniciada em 2015, devido principalmente à queda das 
exportações. Para o ano de 2019 estima-se um valor de 370 milhões de 
euros, o que supõe uma queda interanual de 1,1%. Nesse ano as exportações 
alcançaram 235 milhões de euros, menos 4,5% do que em 2018. 
 
As vendas em Portugal, pela sua parte, prolongaram no biénio 2018-2019 a 
sua tendência positiva, embora com um ritmo mais baixo do que nos anos 
anteriores. Assim, em 2018 cresceram 8,2%, estimando-se para o fim de 
2019 um aumento de 4,5%, até se situarem em cerca de 210 milhões de 
euros. 
 
O número de empresas com atividade no setor, no ano de 2018, situou-se 
nas 57 entidades, mais uma que no ano anterior. Quanto ao volume de 
emprego, cresceu 2,4%, empregando desta forma 3.890 pessoas, o que faz 
com que o número médio de efetivos por empresa se fixe nos 68 
elementos. 

 Número de empregados (a) 3.890 

 Produção (milhões euros) 370 

 Exportação (milhões euros) 235 

 Importação (milhões euros) 72 

 Mercado (milhões euros) 207 

 Variação da produção (%) -1,1 

 Variação do mercado (%) +4,5 

 Quota de mercado conjunta das cinco 
primeiras empresas (%) (a) 45,3 

(a) 2018.  
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A nona edição do estudo Sectores Portugal basic da DBK “Azulejos e Pavimentos Cerâmicos” conta com uma extensão de 164 páginas 
e a sua estrutura é a seguinte: 
 
Principais conclusões 
Tabela 1. Dados de síntese, 2019. 
 
1. Estrutura e evolução do setor 
 
 1.1. Estrutura da oferta 
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Tabela 5. Distribuição do número de empresas por dimensão, 2017. 
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 1.3. Custos, rentabilidade e financiamento 
Tabela 16. Balanço de situação agregado de trinta das principais empresas, 2017-2018. 
Tabela 17. Demonstração de resultados agregados de trinta das principais empresas, 2017-2018. 
Tabela 18. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta das principais empresas, 2016-
2017. 

 1.4. Previsões 
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Tabela 20. Previsão da evolução da produção e do mercado, 2020-2021. 

 
2. Principais concorrentes 
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 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros 
  Tabela 34. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2018. 
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