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O presente estudo foi elaborado, a pedido e em colaboração com a APCV – Associação Cervejeiros de 

Portugal (doravante designada como “Cervejeiros de Portugal”), no sentido de quantificar o impacto da 

fileira da cerveja na economia portuguesa. 

Nesse sentido, a análise centrou-se na identificação de todas as atividades económicas relacionadas e 

impactadas pela fileira da cerveja, permitindo assim a quantificação da importância da mesma para cada 

uma dessas atividades e o seu papel enquanto intervenientes na cadeia de valor da fileira da cerveja, de 

forma a aferir a real importância do Setor Cervejeiro na economia portuguesa. 

O estudo procurou abranger, essencialmente, as dimensões do impacto macroeconómico do Setor 

Cervejeiro, tanto em termos de valor acrescentado de toda a cadeia de valor, como em termos de 

empregos gerados – diretos, indiretos e induzidos, e por setores-chave macro.  

No âmbito deste relatório, procurámos efetuar, sempre que possível, uma análise da evolução temporal 

dos principais indicadores do Setor, tendo em conta dados fornecidos pela Cervejeiros de Portugal e pelos 

seus associados, bem como dados referentes ao contexto europeu do Setor, disponibilizados pela 

associação europeia The Brewers of Europe. Através destes dados, procurámos ainda enquadrar o Setor 

Cervejeiro português no contexto europeu. 

Os dados utilizados no âmbito do presente estudo dizem respeito ao período temporal entre 2010 e 2020, 

tendo sido dedicada atenção aos choques verificados resultantes da crise pandémica da COVID-19.  
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➢ O Setor Cervejeiro é atualmente constituído por 100 empresas produtoras de cerveja, distribuídas 

por 74 localidades ao longo de 20 distritos, de Norte a Sul do país, que por sua vez empregam 2.615 

colaboradores, distribuídos ao longo de todos os distritos portugueses. 

 

➢ O Setor é responsável por 18,2% da produção total do Setor das Bebidas, por 30,5% do valor 

acrescentado e por 39,7% do rendimento do trabalho. Corresponde ainda a 20,1% dos empregos 

totais gerados por esse setor. 

 

➢ Em termos gerais, tem um impacto total de €2.602 milhões em valor acrescentado para a economia 

nacional – o que representou em 2019 aproximadamente 1,53% do PIB nacional.  

 

➢ O Setor Cervejeiro tem também um impacto significativo em termos de rendimento do trabalho, 

atingindo €821 milhões em 2019, o que representou cerca de 1,22% do rendimento do trabalho 

total a nível nacional.  

 

➢ Os 5 Setores mais impactados a montante pelo Setor Cervejeiro são: 

• Serviços de transporte terrestre e por condutas (pipelines); 

• Serviços administrativos e de apoio prestados às empresas; 

• Serviços de publicidade e estudos de mercado; 

• Eletricidade, gás, vapor e água quente e fria, e ar frio; 

• Outros produtos minerais não metálicos. 

 

➢ Uma análise alternativa ao impacto total é feita através dos multiplicadores de produção do Setor 

Cervejeiro, que demonstram que €1 gasto no Setor Cervejeiro gera entre €1,72 e €2,48 de 

produção total na economia nacional, que €1 ganho na forma de rendimento do trabalho do setor 

dá origem a valores de rendimento de trabalho de entre €1,78 e €2,24 na economia como um todo 

e, por fim, que €1 de valor acrescentado criado pelo Setor Cervejeiro cria entre €1,59 e €2,46 de 

valor acrescentado na Economia Portuguesa. 

 

➢ Com um índice de Rasmussen-Hirschman de 1,075, o Setor Cervejeiro apresenta-se como um setor-

chave para o crescimento da economia (acima de 1).  

 

➢ Em termos fiscais, a perda de bem-estar para a sociedade resultante do IEC vai de 

aproximadamente €440 mil aos €880 mil por ano. Já o valor adicional de IVA pago, quando 

comparado com o setor dos vinhos, gera uma perda de bem-estar para a sociedade portuguesa 

de entre €2.982 milhões a €5.964 milhões. 
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➢ No que toca ao emprego, o Setor gera um total de 51.739 empregos – gerando quase o dobro de 

empregos nas indústrias às quais compra face aos que gera no próprio Setor – representando isto 

1,69% dos empregos à nível nacional.  

 

➢ Cada colaborador do Setor Cervejeiro contribui, em termos de produtividade anual, com 

€112.633,63. Este valor é 1,5 vezes superior ao contributo médio de um trabalhador do Setor das 

Bebidas e ligeiramente acima do dobro (2,03 vezes) do valor médio estimado para um trabalhador 

na Economia Portuguesa. 

 

➢ Nas categorias de trabalhadores com Ensino Secundário, Licenciatura e Mestrado, o Setor 

Cervejeiro posiciona-se acima da média do Setor das Bebidas e da média da Economia 

Portuguesa. De salientar que 26,33% dos trabalhadores com Licenciatura e 58,20% dos 

trabalhadores com Mestrado do Setor das Bebidas são trabalhadores do Setor Cervejeiro. 

 

➢ Dos 2.615 trabalhadores do Setor, 19,04% ocupam cargos de Quadros Superiores, e 13,88% 

ocupam cargos de Quadros Médios – valores acima da média do Setor das Bebidas e da Economia 

Portuguesa. 

 

➢ O Setor Cervejeiro nacional é ainda um agente ativo, que vai muito além da sua área de ação, tendo 

uma participação e um envolvimento social que resulta na criação de valor para a sociedade, 

que não se cinge ao valor criado apenas pelas suas atividades primárias. Esta participação incide em 

áreas tão diversas como a Cultura, Educação, Saúde e Desporto, e está à vista de todos, tendo-se 

verificado mais uma vez durante a crise pandémica da Covid-19, com o setor a participar e a 

desenvolver várias iniciativas – desde o apoio a setores afetados (como o da restauração) ao apoio 

aos profissionais da linha da frente do combate à pandemia. 
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A Cerveja e o Setor Cervejeiro 

A cerveja é a 5ª bebida mais consumida no mundo (a seguir ao chá, água engarrafada, leite e refrigerantes 

gaseificados) [1], sendo a mais consumida entre as bebidas alcoólicas e também uma das mais antigas – 

evidência arqueológica do processo de fermentação de resíduos de aveia, com mais de 13.000 anos, foi 

encontrada na caverna Raqefet do Monte Carmelo (atual Israel). [2] 

Como principais ingredientes da cerveja constam a água (entre 90%-95%), o lúpulo, o malte e os cereais 

não maltados, havendo ainda outros cuja utilização depende do resultado que se pretende obter. O 

processo comum de produção passa por quatro fases: i) Moagem dos cereais; ii) Brassagem ou Infusão 

dos cereais e água a temperaturas controladas; iii) Filtração; e iv) Ebulição. 

Como referido acima, a cerveja é a bebida alcoólica mais consumido no mundo, algo comprovado por 

dados da OCDE [3], onde podemos verificar que em média, nos países da OCDE, 42% do álcool consumido 

é feito em forma de cerveja, 29% em forma de vinho e 23% em forma de bebidas espirituosas (ver Figura 

1). Importa realçar que estes valores estão expressos em “álcool puro consumido” – na prática, a quota 

de consumo da cerveja está subestimada devido ao seu baixo teor de álcool puro, quando comparada 

com os demais tipos de bebidas alcoólicas, sendo um exemplo prático disso o caso português, onde em 

2018 foram consumidos 5,3 milhões de hectolitros de cerveja, face aos 5,1 milhões de hectolitros de vinho, 

mas apenas 25% do álcool puro consumido face aos 58% do vinho. [4, 5] 

Figura 1 – Percentagem de álcool puro consumido por tipo de bebida. 

Fonte: OCDE 
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Até 2020, ou melhor dizendo até ao choque provocado pela crise pandémica da Covid-19 [6], o Setor 

Cervejeiro europeu demonstrava vitalidade através de anos de crescimento sucessivos, com: 

• 11 mil produtores ativos em 28 países (UE+Reino Unido); 

• 40 mil milhões de litros de cerveja produzidos anualmente; 

• 36,8 mil milhões de litros de cereja consumidos anualmente; 

• 1/3 da cerveja consumida a ser transacionada no canal HoReCa (Hóteis, Restaurantes e Cafés), 

com este valor a variar de país para país, e em alguns casos a aproximar-se dos 70%, como no 

caso português; 

• 2,6 milhões de empregos criados pelo Setor, direta e indiretamente; 

• Um impacto de aproximadamente €60 biliões em termos de valor acrescentado (com perto de 

metade a ser gerado no canal HoReCa); 

• €47 mil milhões em receitas fiscais referentes à venda de cerveja (€16,5 mil milhões resultantes 

do IVA suportado pelo canal HoReCa). 

No caso português, a realidade não difere em grande escala da europeia, com o ano de 2019 (pré-Covid-

19) a registar: 

• O maior volume de produção desde 2014 – foram produzidos 7,1 milhões de hectolitros de 

cerveja; 

• O maior volume de consumo desde 2010 – foram consumidos 5,5 milhões de hectolitros de 

cerveja.  

Atualmente, a indústria de produção de cerveja em Portugal é composta por 100 empresas cervejeiras, 

das quais 96 são microprodutoras – segmento que apresenta um crescimento no número de produtores 

tanto a nível nacional como europeu, e que na sua grande maioria se dedica ao fabrico de cerveja 

artesanal. [7, 8]  

 

Investimento na Inovação & Sustentabilidade 

O Setor Cervejeiro é também um setor com uma forte aposta na inovação, tanto em termos de processos 

produtivos mais eficientes como também mais sustentáveis.  Isto é verificado pelos esforços feitos em 

desenvolver políticas de sustentabilidade com efeitos tanto internos – através da promoção de maior 

qualidade de vida dos seus colaboradores e de eliminação de desigualdades – como externos – promoção 

de práticas com efeitos positivos a nível ambiental e social (como por exemplo, a conversão do álcool da 

produção de cerveja sem álcool em álcool gel pelos produtores nacionais durante o pico da crise 

pandémica). 

Entre as políticas de sustentabilidade encontram-se esforços nos seguintes sentidos: 

• Descarbonização da produção;  

• Redução das emissões de CO2 ao longo de toda a cadeia de valor, desde a produção ao transporte 

(minimizando o consumo de combustíveis através da otimização das rotas); 

• Aposta em energias renováveis para alimentar todo o processo produtivo; 
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• Eliminação do transporte de resíduos para aterros sanitários; 

• Aposta forte em embalagens reutilizáveis, tais como o barril e a garrafa – cujo vidro é incorporado 

por 50% (ou mais) de casco de vidro, garantido assim o reaproveitamento do mesmo;  

• Aposta no bottle tattooing – prática de impressão de rótulos diretamente na garrafa, diminuindo a 

utilização de papel; 

• Redução do consumo médio de água, principalmente em zonas de escassez, apostando numa 

utilização mais eficiente da água em todos os processos; 

• Colaboração com universidades e instituições científicas, com o intuito de se anteciparem futuras 

necessidades e serem testadas novas práticas e tecnologias; 

• Aumento do número de mulheres com posições nos quadros de gestão; 

• Capacitação de quadros a nível local para que as lideranças regionais sejam compostas por 

colaboradores locais; 

• Aposta no desenvolvimento de políticas de segurança comportamental no trabalho (para além 

das estipuladas por lei), e formação dos colaboradores quanto às mesmas, minimizando assim o 

perigo de acidentes de trabalho; 

• Apoio aos pequenos agricultores; 

• Desenvolvimento e disponibilização de opções nos segmentos de baixo ou nenhum teor alcoólico; 

• Desenvolvimento de campanhas que promovam o consumo responsável. 

Em relação ao último ponto supracitado, importa referir o protocolo entre os Cervejeiros de Portugal e a 

ARP (Autorregulação Publicitária), que regula a monitorização sistemática de toda a comunicação 

comercial das marcas de cerveja e sidras com álcool, produzidas pelos seus associados para o mercado 

nacional. A mensagem de responsabilidade social “Seja Responsável. Beba com Moderação”, inserida de 

forma clara e legível em toda a publicidade de cerveja, é um resultado do referido acordo voluntário de 

autorregulação por parte da Setor Cervejeiro. Por fim, os Cervejeiros de Portugal divulgam no seu website 

os Relatórios de Monitorização anuais realizados pela ARP à sua comunicação comercial. 
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Neste capítulo, analisamos a evolução do Setor Cervejeiro nacional ao longo da última década, tendo em 

conta o comportamento das seguintes rubricas: 

• Produção de Cerveja; 

• Consumo de Cerveja; 

• Canais de Vendas; 

• Produtores Ativos; 

• Empregos Diretos Suportados; 

• Importações; 

• Exportações. 

 

Produção de Cerveja 

Na primeira metade da última década (2010-2015), podemos observar uma queda na produção de cerveja 

em Portugal, coincidindo com o período de crise financeira e intervenção externa. Esta tendência começa 

a inverter-se em 2015, assistindo-se mesmo a um crescimento de 8% no volume de produção entre 2016 

e 2017, ao qual se seguiu uma queda de 3,4% no ano seguinte. Esta foi compensada em 2019 com uma 

subida de 5,1%, tendo este sido o maior valor de volume de produção desde 2014 – 7,1 milhões de 

hectolitros de cerveja produzidos (ver Figura 2). Com a crise pandémica da Covid-19 em 2020, e com as 

medidas de controlo de pandemia (relatadas no Capítulo 5), observou-se uma queda de 7,2% no valor de 

volume de cerveja produzida. 

 

Figura 2 – Evolução da Produção de Cerveja em Portugal (em 1.000 hl). 

 
Fontes: The Brewers of Europe; Inquérito aos Produtores de Cerveja. 
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Consumo de Cerveja 

À semelhança do que se observou com a produção de cerveja, a primeira metade da última década foi 

marcada por uma queda no consumo de cerveja em Portugal, seguida por uma inflexão a partir de 2015. 

Seguiu-se um período de crescimento até 2019, em linha com o aumento na produção e com o surgimento 

de novos produtores, com o consumo interno de cerveja a atingir os 5,5 milhões de hectolitros 

(crescimento de 15,5% de 2015 a 2019) – o maior valor registado desde 2010. Com a crise pandémica e o 

encerramento dos estabelecimentos do canal HoReCa, o consumo interno caiu 14,4% (ver Figura 3).  

 

Figura 3 – Evolução do Consumo de Cerveja em Portugal (1.000 hl). 

 
Fontes: The Brewers of Europe; Inquérito aos Produtores de Cerveja. 

 

Canais de Vendas  

Como se pode observar pela Figura 4, até 2019, o canal HoReCa representava em média 66,7% das vendas 

nacionais de cerveja. Este valor atingiu o seu pico em 2019, com o canal HoReCa a representar 70% das 

vendas internas. No entanto, a crise pandémica e as medidas de controlo de pandemia (relatadas no 

Capítulo 5), que incluíram o encerramento dos estabelecimentos do canal HoReCa, conduziram a uma 

queda de 27,3% nas vendas de cerveja através desse canal, que não foram compensadas pelo aumento 

de 15,4% nas vendas pelo canal Alimentar.  

 

Figura 4 – Evolução do Rácio entre Canais de Vendas (em %) de Cerveja em Portugal. 

 
Fontes: The Brewers of Europe; Inquérito aos Produtores de Cerveja. 
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Produtores Ativos 

O número de produtores de cerveja em Portugal tem crescido desde 2010, sobretudo devido ao 

surgimento dos microprodutores, que se dedicam maioritariamente ao fabrico de cerveja artesanal, e que 

atingiu o pico em 2017 (120 produtores), tendo-se mantido estável até 2020 – crise pandémica (ver Figura 

5). 

 

Figura 5 – Evolução do número de produtores de cerveja ativos em Portugal. 

 
Fontes: The Brewers of Europe; Cervejeiros de Portugal – Guia 2020-2021. 

 

Empregos Diretos Suportados 

O número de empregos no Setor Cervejeiro mantém, desde 2010, um crescimento gradual e estável, 

tendo sido criados 1.161 novos empregos entre 2010 e 2020 (um crescimento de 77,4%). Este crescimento 

deve-se também ao surgimento de novos produtores, espalhados pelo país (ver Capítulo 3.4). Por fim, de 

salientar que o número de empregos diretos gerado pelo Setor não sofreu uma queda com a crise 

pandémica, tendo até aumentado em 1,76% face ao ano anterior (ver Figura 6). 

 

Figura 6 – Evolução do número de empregos diretos suportados pelo Setor em Portugal. 

 
Fontes: The Brewers of Europe; Inquérito aos Produtores de Cerveja. 
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Importações 

Como se pode observar pela Figura 7, a importação de cerveja vinda de fora da União Europeia foi 

residual ao longo da última década. Em termos de importação de cerveja proveniente da UE, a mesma 

atingiu o seu pico em 2012 (296 mil hectolitros), tendo caído 55% no ano seguinte, mantendo-se estável 

entre os 160 mil e 222 mil hectolitros. 

 

Figura 7 – Evolução das Importações de Cerveja em Portugal (em 1.000 hl). 

 
Fontes: The Brewers of Europe; Inquérito aos Produtores de Cerveja. 

 

Exportações 

Tal como registado com as importações, o pico das exportações de cerveja verificou-se em 2012 (cerca de 

3,2 milhões de hectolitros), com as exportações de cerveja para fora da União Europeia a representarem 

73,4% do valor total. Após 2012, verificou-se uma diminuição progressiva das exportações para esses 

mercados (queda de 67,6% até 2016), também verificada em termos totais (queda de 47,8% até 2016). De 

referir o crescimento estável e gradual das exportações para o mercado da União Europeia, que em parte 

compensou a queda referida – crescimento esse que se apresentou na casa dos 59,8% entre 2018 e 2020.   

 

Figura 8 – Evolução das Exportações de Cerveja em Portugal (em 1.000 hl). 

 
Fontes: The Brewers of Europe; Inquérito aos Produtores de Cerveja.  
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Nesta secção estimamos o impacto do Setor Cervejeiro na Economia Portuguesa e como este se compara 

ao de outros setores. Em primeiro lugar, começamos por descrever o impacto do Setor Cervejeiro no 

Setor das Bebidas e, em segundo, na economia nacional. Em terceiro lugar, alargamos o âmbito para além 

do económico, analisando o impacto sociocultural do Setor. Por fim, detalhamos o impacto que o Setor 

tem no desenvolvimento e coesão territorial.  

 

 

Nesta secção analisamos o impacto que o Setor Cervejeiro tem no Setor das Bebidas, que é um setor 

tradicional da Economia Portuguesa, onde a indústria cervejeira se insere. Através da Tabela 1, é possível 

comparar a produção total, o valor acrescentado, o rendimento do trabalho, o emprego, a exportação e 

a importação de insumos de ambos os setores, assim como o peso que o Setor Cervejeiro tem no setor 

das Bebidas. Nesta, fica claro que o Setor Cervejeiro tem um peso bastante elevado no Setor das Bebidas.  

É de realçar o facto de que ao mesmo tempo que o Setor Cervejeiro responde por 18,2% da produção 

total do Setor das Bebidas, em termos de valor acrescentado e rendimento do trabalho o peso do Setor 

Cervejeiro é de 30,5% e 39,7%, respetivamente. Ao constatar-se que o emprego total do Setor Cervejeiro 

corresponde a 20,1% do Setor das Bebidas, conclui-se que é um Setor altamente produtivo e que 

recompensa os seus trabalhadores pela sua produtividade. 

 

Tabela 1 – Impacto das Cervejas no Setor das Bebidas (2019). 

  Cervejas Bebidas Cervejas/Bebidas (%) 

Produção 585 3215 18,2 

Valor Acrescentado 295 966 30,5 

Rendimento do Trabalho 92 232 39,7 

Emprego 2615 12999 20,1 

Exportação 101 1021 9,9 

Importação de Insumos 47 517 9,1 

Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Cálculos efetuados pela Equipa. Notas: na primeira e segunda coluna, todos os valores estão 

em milhões de euros, exceto o emprego. 

 

No que toca a exportações, o Setor Cervejeiro tem uma participação menor no Setor das Bebidas do que 

noutras variáveis, com um peso de 9,9%. Não obstante, importa notar que o peso das importações de 

insumos é ainda menor que o das exportações, ficando em 9,1%, o que reflete a forte ligação da indústria 

cervejeira à economia nacional através de compras de insumos e bens intermédios. Portanto, na 

nomenclatura utilizada nas análises de fluxos intersectoriais, o Setor Cervejeiro é um setor que apresenta 
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elevados linkages, o que significa elevados fluxos para outros setores nacionais, e baixos leakages, o que 

significa poucos fluxos de pagamentos para fora do país.  

 

 

Nesta secção passamos para análise do impacto do Setor Cervejeiro na economia nacional, assente numa 

matriz de insumo-produto, que representa a estrutura produtiva de uma economia e retrata com detalhe 

os fluxos inter e intraindustriais, assim como os fluxos de pagamentos entre os vários agentes – governo, 

consumidores e investidores.  

Observando tais fluxos, é possível ter uma descrição numérica do impacto de um determinado setor na 

economia, levando em linha de conta os efeitos em cadeia a montante (upstream) e a jusante 

(downstream). Neste sentido, a análise permite estimar não só o impacto direto do Setor nos setores aos 

quais compra e vende, mas também o seu impacto indireto, isto é, se o Setor Cervejeiro diminuir o volume 

de compras a um determinado setor, este último irá necessariamente diminuir a sua produção e, 

consequentemente, as suas compras a outros setores da economia. Estes efeitos em cadeia, quando 

somados, dão-nos os efeitos indiretos.  

Na Tabela 2 apresentamos os impactos, diretos e indiretos, que o Setor Cervejeiro tem na economia 

nacional, distinguindo dentro do indireto os efeitos em cadeia a montante (upstream), que têm a ver com 

os fluxos relacionados a compras do Setor, dos efeitos em cadeia a jusante (downstream), relacionados 

com os fluxos de vendas. O Setor Cervejeiro tem um impacto total de 2.602 milhões de euros em valor 

acrescentado, o que significa que o setor representou em 2019 aproximadamente 1,53% do PIB nacional. 

Ao mesmo tempo, o Setor Cervejeiro tem um impacto significativo em termos de rendimento do trabalho 

de 821 milhões de euros, o que representa 1,22% do rendimento do trabalho nacional. Por fim, o setor 

gera um total de 51.739 empregos – 1,69% dos empregos a nível nacional (ver Capítulo 4.1).  

 

Tabela 2 – O impacto, direto, indireto e total, do Setor Cervejeiro na economia nacional (2019). 

  

  

Direto 

Indireto 

Total Upstream (a 

montante) 

Downstream (a 

jusante) 

Valor Acrescentado 295 176 2.131 2.602 

Rendimento do Trabalho 92 72 657 821 

Emprego 2.615 4.540 44.584 51.739 

Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Cálculos efetuados pela Equipa. Notas: todos os valores estão em milhões de euros, exceto o 

emprego. A metodologia utilizada para o cálculo destes valores pode ser encontrada no apêndice.   

 

A Tabela 2 demonstra ainda que os efeitos indiretos são muito elevados e, dentro destes, os efeitos a 

jusante via canal HoReCa, e os gerados em cadeia na economia nacional, destacam-se significativamente 

dos impactos a montante. No entanto, é de realçar que mesmo os efeitos indiretos a montante são de 
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elevados valores. Em termos de emprego, por exemplo, o Setor Cervejeiro gera quase o dobro de 

empregos nas indústrias das quais compra face ao que emprega no próprio setor.  

De seguida, investigamos os setores que mais beneficiam a montante com o Setor Cervejeiro em termos 

de valor acrescentado, rendimento do trabalho e emprego. O setor dos serviços de transporte terrestre 

e por condutas (pipelines) é o que mais beneficia, direta e indiretamente, com as compras do Setor 

Cervejeiro. Este último é responsável por 18,9 milhões de euros em termos de valor acrescentado e 612 

empregos no primeiro.  Em seguida está o setor dos serviços administrativos e de apoio prestados às 

empresas, com um valor acrescentado de 15,4 milhões de euros e 399 empregos. Em terceiro lugar, em 

termos de valor acrescentado está o setor dos serviços de publicidade e estudos de mercado, e em 

emprego está o setor de vendas a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos (ver Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Top 5 Setores mais impactados pelo Setor Cervejeiro (2019). 

Top 5 Upstream Valor Acrescentado 

Serviços de transporte terrestre e por condutas (pipelines) 18.9 

Serviços administrativos e de apoio prestados às empresas 15.4 

Serviços de publicidade e estudos de mercado 14.7 

Eletricidade, gás, vapor e água quente e fria e ar frio 14.5 

Outros produtos minerais não metálicos 11.4 

Top 5 Upstream Rendimento do Trabalho 

Serviços de transporte terrestre e por condutas (pipelines) 9.7 

Serviços administrativos e de apoio prestados às empresas 6.3 

Vendas a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 5.5 

Produtos diversos das indústrias transformadoras 5.3 

Outros produtos minerais não metálicos 5.0 

Top 5 Upstream Emprego 

Serviços de transporte terrestre e por condutas (pipelines) 612 

Serviços administrativos e de apoio prestados às empresas 399 

Vendas a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 348 

Produtos diversos das indústrias transformadoras 333 

Outros produtos minerais não metálicos 316 

Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Cálculos efetuados pela Equipa. Notas: todos os valores estão em milhões de euros, exceto o 

emprego. A metodologia utilizada para o cálculo destes valores pode ser encontrada no apêndice.   

 

Uma análise alternativa ao impacto total é feita através de multiplicadores de produção do Setor 

Cervejeiro. Os multiplicadores indicam o impacto que cada euro gasto num determinado setor gera, 

diretamente e indiretamente, para a economia como um todo no curto-prazo. Por exemplo, se a procura 

dos consumidores por cerveja aumentar em 1 euro, quantos euros de produção na economia inteira 

serão criados? Este valor é exatamente o multiplicador (ver Apêndice: Metodologia). Neste estudo são 

calculados dois multiplicadores, um para o modelo aberto e outro para o modelo fechado. O modelo 

aberto desconsidera que os efeitos em cascata na produção implicam um aumento de rendimento do 

trabalho que, por sua vez, é gasto em bens e serviços. Estes são definidos como efeitos induzidos.  Já o 
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modelo fechado, considera que uma parte do rendimento dos trabalhadores é gasto em consumo de 

bens e serviços. Podemos tratar o multiplicador do modelo aberto como um limite inferior da estimativa 

do multiplicador real e o do modelo fechado como um limite superior. 

Na Tabela 4 são apresentados os multiplicadores dos dois modelos para produção, rendimento do 

trabalho e valor acrescentado. Da mesma concluímos que cada euro gasto no Setor Cervejeiro gera entre 

1,72 e 2,48 euros de produção total na economia nacional e que cada euro ganho na forma de rendimento 

do trabalho neste setor dá origem entre 1,78 e 2,24 euros de rendimento do trabalho na economia como 

um todo. Por fim, cada euro de valor acrescentado criado pelo Setor Cervejeiro cria entre 1,59 e 2,46 euros 

de valor acrescentado na economia. 

 

Tabela 4 – O efeito multiplicador do Setor Cervejeiro. Quantos euros para a economia nacional, via fluxos industriais, 

são gerados por cada euro vendido pelo Setor Cervejeiro? 

 
Multiplicadores (Input-Output) 

  
Modelo Aberto (diretos + indiretos) 

Modelo Fechado (diretos + indiretos + 

induzidos) 

Produção 1,72 2,48 

Rendimento do Trabalho 1,78 2,24 

Valor Acrescentado 1,59 2,46 

Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Cálculos efetuados pela Equipa. 

 

De forma a medir o poder de encadeamento do Setor Cervejeiro na economia nacional, foi calculado o 

índice de Rasmussen-Hirschman do Setor Cervejeiro. Este indicador, quando acima de 1, indica que o setor 

é chave para o crescimento da economia. Na Tabela 5, constatamos que o Setor Cervejeiro tem um 

indicador acima de 1. Desta forma, conclui-se que este tem um impacto elevado na Economia Portuguesa, 

com efeitos multiplicadores justificativos da sua manutenção e até expansão enquanto setor, e que o 

setor é chave para o crescimento económico português.  

 

Tabela 5 – Índice de Rasmussen-Hirschman do Setor Cervejeiro. 

  Índice de Rasmussen-Hirschman 

Setor da Cerveja 1,075 

Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Cálculos efetuados pela Equipa. Notas: Um valor acima de 1 indica é um setor chave para o 

crescimento da economia nacional. A metodologia utilizada para o cálculo deste valor pode ser encontrada no apêndice.   
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O Setor Cervejeiro nacional é um agente ativo muito para além da sua área de ação – a produção de 

bebidas, nomeadamente a cerveja. A participação e envolvimento social é uma preocupação tanto dos 

grandes como dos microprodutores, quer seja esse envolvimento a nível nacional ou local. 

Este envolvimento pode ter como finalidade o retorno comercial, como também a projeção de imagem 

ou mesmo o mecenato, e resulta na criação de valor para a economia e para sociedade, que vai muito 

além do valor criado apenas através das atividades primárias inerentes ao Setor.  

A presença do Setor Cervejeiro é observável do desporto à cultura, passando ainda pela educação, através 

de atividades de patrocínios, criação de bolsas de apoio ou patronagem, tendo representado um 

investimento de aproximadamente €26,6 milhões em 2019 e €24,5 milhões em 2020. [9]   

Neste capítulo, abordamos essa participação do Setor Cervejeiro, dividindo-a em duas fases:  

i) Fase Pré-Crise Pandémica;   

ii) Fase de Resposta à Crise Pandémica.  

Esta divisão deve-se sobretudo ao facto de o Setor ter demonstrado uma enorme disponibilidade para 

ajudar na resposta à pandemia, com iniciativas como a já referida conversão do álcool da produção de 

cerveja sem álcool em álcool gel. No final do presente capítulo, partilharemos também testemunhos de 

entidades apoiadas por empresas do Setor Cervejeiro. 

 

Fase Pré-Crise Pandémica 

Na Comunidade: 

• O Setor Cervejeiro tem um papel ativo no apoio local, através de protocolos estabelecidos com as 

autarquias e com movimentos e associações locais, com foco na ação humanitária de influência 

positiva na vida das franjas mais carenciadas da comunidade.  

• Promove diversas ações de apelo à ação, como por exemplo a plataforma “Dar de Volta”, que tem 

como objetivo convidar os consumidores a retribuir à Natureza o que dela recebem – através da 

participação em ações de voluntariado ou do apoio a projetos de associações nacionais, tendo 

resultado na plantação de 3 mil árvores em Rebordochão no ano de criação do projeto (2019). 

Perante a pandemia, o projeto assumiu um cariz diferente, com o foco a ser “Dar de Volta por 

Todos” – permitindo reunir ideias e unir esforços para a concretização de iniciativas solidárias, 

num espaço digital de divulgação de ideias, que ajudem no combate ao Covid-19.  

• Impulsiona o espírito empreendedor e criativo através de iniciativas como o “Prémio de 

Empreendedorismo”, promovido pela Fundação Luso, ou o “Super Bock Laboratório Criativo”, que 

visam reconhecer e apoiar projetos inovadores. 
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• Apoio a eventos locais, desde celebrações como os Santos Populares, festas e romarias regionais 

ou a Passagem de Ano; a festivais de rua, de arte e gastronomia; ou mesmo a feiras e iniciativas 

culturais e históricas, como é o caso das recriações medievais. 

• O Setor Cervejeiro chama a si a responsabilidade de promover o consumo inteligente e 

responsável de bebidas alcoólicas, sobretudo entre os jovens, através de ações da sensibilização 

em parceria com diversas instituições de ensino. 

 

Na Cultura: 

• Quer através de iniciativas próprias ou da participação ativa em inúmeros festivais, a Cerveja tem 

uma relação forte com a Música e eventos musicais – resultando numa contribuição positiva para 

toda a indústria musical e de eventos, levando ao mesmo tempo ao surgimento de novos talentos 

e projetos, e à criação de bons momentos e recordações para quem os assiste. 

• Os produtores cervejeiros apoiam a Cultura e as Artes também enquanto mecenas de grandes 

instituições nacionais, tais como o Museu do Oriente, a Fundação do Desporto, a Fundação de 

Serralves e a Casa da Música, entre outras. 

 

No Desporto: 

• A relação entre a Cerveja e o Desporto, nomeadamente o futebol (mas não só), já é antiga, e deve-

se sobretudo à comunhão entre ambos no que toca ao espírito de celebração, geração de 

emoções e inclusão social que lhes é inerente. Esta relação espelha-se no apoio (através de 

patrocínios e parcerias) do Setor e das suas marcas às diversas competições profissionais 

(nacionais e internacionais), aos clubes que nelas participam (incluindo, mas não se cingindo, os 

quatro grandes portugueses), e às seleções que representam o país.  

• O Setor e as suas marcas também contribuem para assinalar a importância do Desporto para uma 

vida saudável e como fator de inclusão, diversidade e identificação social, associando-se a diversas 

iniciativas que promovem esse espírito, como por exemplo o evento “Juntos ao Rugby”, cujas 

receitas reverteram para a modalidade de Rugby em Cadeira de Rodas, gerida pela Federação 

Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, sob o mote “Rugby sobre Rodas”. 

 

Na Educação: 

• Os produtores do Setor Cervejeiro promovem diversas iniciativas, em parceria com escolas do 

Ensino Básico (2.º e 3.º ciclo) e do Ensino Secundário, com o intuito expor os seus alunos ao 

ambiente de trabalho, acolhendo em programas de estágio ou de open day, permitindo aos 

participantes adquirirem conhecimentos sobre a cultura e a estrutura organizacional da empresa, 

a ética de trabalho e as várias opções de carreira existentes. 

• Colaboram com as escolas, partilhando o seu conhecimento empresarial, de forma que possam 

implementar medidas de gestão escolar e de combate ao abandono escolar precoce e de 
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alteração dos modelos de referência para as novas gerações, hoje muito baseados em fenómenos 

de notoriedade social fácil. 

 

No Turismo & na Gastronomia Nacional: 

Os setores do Turismo e da Gastronomia vivem em simbiose com a Cerveja devido à complementaridade 

que existe entre os três.  Nesse sentido, as empresas do Setor Cervejeiro desenvolvem diversas atividades 

que visam a promoção do Turismo e da Gastronomia Nacional, tais como: 

• O Super Bock Group, que desenvolve, em conjunto com o Fórum Turismo e com o apoio do Turismo 

de Portugal, o “Tomorrow Tourism Leaders – Super Edition” – uma competição nacional em prol 

do desenvolvimento sustentável do Turismo, lançando o desafio à sociedade de forma a promover 

a participação de todos, criar consensos e adotar práticas mais circulares e sustentáveis. A 

primeira edição (2020) foi dedicada ao Turismo de Natureza, estando a edição de 2021 virada para 

repensar o futuro do canal HoReCa. 

• A Sociedade Central de Cervejas, que promove os negócios ligados ao ecossistema da restauração, 

através do seu apoio ao programa de aceleração “From Start-to-Table”, premiando os melhores 

projetos nas categorias de “Tecnologia para restauração” e “Conceitos de Restauração e Produtos 

de Food & Beverage Sustentáveis”. Desenvolve também o “Mesas Bohemia” – um tributo à 

gastronomia portuguesa que, quando acompanhada com cerveja, resulta numa autêntica 

combinação gastronómica-cervejeira memorável.  

• A Estrella Damm, que desenvolve a “Rota de Tapas” – um percurso criado a pensar em quem gosta 

de petiscar, conviver e saborear a verdadeira tradição cervejeira, tendo na edição de 2021 

desafiado os chefs a confecionar uma tapa única e especial que convide a saborear o momento e 

explorar a cidade em busca dos sabores mais surpreendentes. Esta iniciativa dá a conhecer um 

conjunto de tapas especialmente criadas para a ocasião, que podem ser experimentadas em 

alguns dos melhores restaurantes do centro de Lisboa, Porto, Braga, Faro, Aveiro, Évora, Viseu, 

Castelo Branco e Caldas da Rainha. Este evento é feito em parceira com as câmaras municipais, o 

Turismo de Portugal, e com a região do Turismo do Algarve. Desenvolve ainda o “Estrella Damm 

Gastronomy Congress” – um evento gastronómico ímpar e exclusivo que apimenta, com inovação 

e criatividade, o setor da cozinha e da restauração portuguesa. Na última edição, mais de 300 

convidados ligados ao universo gastronómico puderam assistir à criação de arte culinária in loco, 

desenvolvida por alguns dos melhores chefs do mundo. 

 

Fase de Resposta à Crise Pandémica 

No Canal HoReCa: 

• O canal HoReCa foi um setor que se ressentiu bastante com a pandemia, devido aos sucessivos 

confinamentos que levaram a quebras de atividade que, para muitos, duraram vários meses. De 

forma a apoiar um setor que até 2019 era responsável por perto de 70% das vendas de cerveja, 

foram desenvolvidas iniciativas como a "Juntos Voltamos Já" – uma plataforma implementada com 
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o apoio institucional da AHRESP e do Turismo de Portugal, com o objetivo de garantir financiamento 

imediato aos estabelecimentos de restauração e bebidas encerrados, através da compra de 

vouchers desses mesmos estabelecimentos por parte dos consumidores – bem como a “Bock in 

Business” – em parceira com a plataforma preserve.pt, e no âmbito do Movimento tech4covid19, 

também com o objetivo da emissão de vouchers de consumo. 

• Houve também a cedência de espaço publicitário nos estádios de futebol (painéis LED junto aos 

relvados) para apoiar os estabelecimentos do canal HoReCa – os adeptos e consumidores foram 

convidados a identificar os seus espaços de restauração e bebidas preferidos, tendo os mesmo 

sido publicitados em campo, durante os Jogos da Liga. 

• Foi lançada a plataforma de e-learning BeerYourself – um instrumento de apoio à formação dos 

profissionais dos vários estabelecimentos de restauração e bebidas, onde são partilhados 

conteúdos com o propósito de os capacitar em áreas que os ajudem a atingir um melhor 

desempenho no seu negócio. 

 

Na Cultura: 

• O Heineken® Convida, pelo terceiro ano consecutivo, voltou e trouxe novidades. A marca de 

cerveja Heineken® juntou-se aos seus clientes do canal HoReCa para voltar a reunir artistas 

conceituados, desta vez num palco virtual, celebrando o melhor da música portuguesa com os 

seus consumidores.  Através de um novo formato, o #HeinekenConvidaChallenge pretendeu 

trazer uma nova perspetiva fresca ao confinamento provocado pela pandemia Covid-19. 

• A cerveja Sagres associou-se ao Portugal #EntraEmCena, um movimento nacional, marketplace 

digital, onde os artistas podiam lançar ideias e obter investimento para a fase de conceção e 

desenvolvimento.  A iniciativa surgiu num momento particularmente frágil para todos, incluindo 

para os artistas, que viram as suas fontes de rendimento canceladas ou adiadas. 

• O Portugal #EntraEmCena – Movimento nacional, integrado pela Sociedade Central de Cervejas e 

pelo Super Bock Group, e materializado em plataforma digital, onde artistas podem lançar ideias e 

recolher investimento para a sua fase de conceção e desenvolvimento, e onde empresas e 

entidades, públicas e privadas, podem lançar desafios e receber propostas artísticas, escolhendo 

as que pretendem remunerar já. 

 

Na Saúde: 

• Com o surgimento da crise pandémica, o Setor procurou também contribuir para o combate da 

mesma, disponibilizando recursos de que dispunha e que podiam ser úteis. Um destes casos foi 

a oferta de ácido peracético já diluído e pronto a utilizar aos Centros de Saúde, Forças de Segurança 

e de Proteção Civil, Serviços Municipais, entre outras entidades públicas e privadas, em prol da 

proteção de pessoas e comunidades. Outro foi a, já relatada, conversão do álcool da produção de 

cerveja sem álcool em álcool gel desinfetante para as mãos, que foi de seguida oferecido às 

unidades hospitalares do país, numa ação de apoio ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). Ainda 
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outro caso foi a oferta de equipamentos de proteção individual e equipamento médico às 

unidades hospitalares que faziam parte da linha da frente no combate à pandemia. 

• Foram também desenvolvidas ações de apoio aos profissionais da linha da frente do combate à 

pandemia, tais como a doação de um milhão de garrafas de água a várias instituições e 

organizações das quais faziam parte esses profissionais, garantindo assim o consumo individual 

num formato adequado para reduzir o risco de contágio, ou a oferta de 1.500 menus especiais na 

Páscoa de 2020 aos profissionais de saúde que estiveram na linha da frente, representando um 

agradecimento àqueles que foram incansáveis e que nunca baixaram os braços. 

 

Testemunhos 

Nesta secção, são apresentados os testemunhos de instituições apoiadas pelas empresas do Setor 

Cervejeiro, onde é relatada a importância desses apoios para essas mesmas instituições.  

Caixa 1 – Testemunho Casa da Música. 

   

 

“O Super Bock Group é um dos principais parceiros privados da Casa da 

Música. Faz parte do Conselho de Fundadores, tendo assumido desde o 

primeiro momento um papel activo na constituição e na vida da Fundação que 

gere o edifício desde 2006, um ano depois da inauguração. Para além deste 

forte vínculo, tem mantido uma ligação consistente ao projecto artístico da 

Casa da Música, atribuindo apoio mecenático e de patrocínio e associando a 

sua marca a diversos programas, sobretudo da área da música não erudita. 

Actualmente é patrocinador exclusivo do Super Bock Music Unlock na Casa da 

Música, programa dedicado às músicas populares urbanas em regime de 

entrada livre no Café e na Esplanada exterior. Está também associado aos 

Grandes Concertos Metropolitanos, que nos meses de Verão levam a 

Orquestra Sinfónica e a Orquestra Barroca da Casa da Música a palcos em 

espaço público, e ao popular Concerto de S. João, com que a Casa da Música 

assinala tradicionalmente a noite mais longa do Porto. 

O programa foi muito prejudicado pelas medidas de controle da pandemia, 

mas a Casa da Música prevê retomar ainda em 2021, mesmo que parcialmente, 

estes conceitos, que contribuem para alargar e diversificar a sua audiência, 

contando também com o apoio do Super Bock Group. 

O apoio da Super Bock sempre foi e continua a ser merecedor do maior 

reconhecimento por parte da Fundação Casa da Música. A sua contribuição 

tem sido fundamental para o desenvolvimento da missão de serviço público 

da Casa, para os elevados níveis de actividade e de qualidade artística da 

programação e de envolvimento da comunidade.” 

Luísa Bessa – Relações Institucionais, Desenvolvimento & Fundraising 
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Caixa 2 – Testemunho Federação Portuguesa de Futebol. 

    

 

Caixa 3 – Testemunho Fórum Turismo. 

 

 

 

 

“A Federação Portuguesa de Futebol tem o privilégio de ter a Sagres como sua 

parceira no apoio ao desenvolvimento do desporto nacional, e do futebol em 

particular, há praticamente três décadas. Ao longo deste tempo, a marca 

esteve sempre presente de forma dedicada e empenhada no suporte às 

seleções das quinas, contribuindo determinantemente para o seu sucesso e 

participando nas mais diversas conquistas históricas, incluindo o Euro 2016 e 

a Liga das Nações em 2019. O apoio nunca faltou, também nos momentos mais 

desafiantes. Uma clara afirmação do caráter e valores da marca. Enquanto 

propulsor do desenvolvimento das Seleções Masculina e Feminina, podemos 

dizer que para os portugueses a marca já se merge com a das Seleções 

Nacionais. 

A Sagres é, também, sinónimo de Supertaça Cândido de Oliveira, de Liga 

Revelação ou de Taça de Portugal, onde conjuntamente temos desenvolvido, 

época após época, uma série de ativações e dinamizações que têm valorizado 

tanto as competições como proporcionado experiências enriquecedoras aos 

adeptos e atletas que nelas participam. A Sagres é futebol. 

Sem dúvida alguma, esta é uma parceria que tem progredido assente numa 

profunda partilha de valores e num foco comum, em alcançar o sucesso em 

todos os inovadores projetos que juntos desenvolvemos. 

Um brinde a 30 anos mais!” 

Nuno Moura – Chief Marketing Officer 

“O Super Bock Group é um parceiro fundamental para o desenvolvimento da 

iniciativa TTL - Tomorrow Tourism Leaders. Como dizemos internamente, um 

projeto Super com parceiros Super! A forma de trabalho ágil, disruptiva e 

sempre com o compromisso de acrescentar valor à sociedade são 

características que encontramos em toda a equipa do Super Bock Group. 

Pensar no desenvolvimento sustentável do turismo, visto por um grupo que 

não é de turismo é de grande apreço e consideração. Tiramos o chapéu à Super 

Bock Group, por esta preocupação.” 

 António Marto - Presidente da Direção 
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Caixa 4 – Testemunho Prevenção Rodoviária Portuguesa. 

   

 

 Caixa 5 – Testemunho Fundação Serralves. 

  

 

  

“A Central de Cervejas e Bebidas tem sido, desde há longos anos, um parceiro 

muito fiável e dinâmico, ao acompanhar a PRP nas acções de combate à 

condução sob o efeito do álcool, e ao apoiar todo um conjunto de iniciativas 

que visam a redução da sinistralidade rodoviária em Portugal, incluindo a sua 

participação como membros do seu Conselho Geral. Para além dessa 

contribuição para o aumento da segurança rodoviária em geral, tem sido uma 

constante a sua ligação à PRP no sentido de proporcionar aos seus 

colaboradores informação e formação que lhes proporcione uma circulação 

rodoviária mais segura. 

É assim com muita satisfação que nos podemos orgulhar de termos entre os 

nossos mais activos associados a Central de Cervejas e Bebidas. E é com muita 

espectativa que olhamos para o desenvolvimento de novos projectos 

conjuntos no futuro próximo.” 

José Miguel Trigoso – Presidente do Conselho de Direção 

“Serralves tem o gosto de contar com o Super Bock Group como seu Fundador 

desde a instituição da Fundação, em 1989. As duas instituições mantêm, 

assim, e desde a primeira hora, uma relação próxima, baseada na partilha de 

valores e num objetivo comum de promoção do desenvolvimento da sociedade 

através da cultura, da inovação e da sustentabilidade. 

O apoio do Super Bock Group enquanto patrocinador do “Serralves em Festa” 

— o maior evento de Cultura Contemporânea em Portugal, que mobiliza, a 

cada edição, a cidade do Porto e o País — é fundamental para o seu sucesso. 

Da mesma forma, o mais recente apoio ao evento “Há Luz no Parque” contribui 

para o envolvimento dos visitantes com a natureza e com a arte de uma forma 

singular. Estas são importantes iniciativas que aproximam a sociedade de 

novas perspetivas e experiências em múltiplas áreas, e que contribuem, desta 

forma, para a promoção da cultura e para a inerente formação e 

desenvolvimento das gerações atuais e futuras. É, pois, com orgulho e 

reconhecimento que partilhamos este sucesso com o Super Bock Group, que, 

através do seu valioso apoio, torna possível o impacto e dinamismo crescente 

destes eventos e desta instituição” 

Carina Bastos - Direção Comercial, Desenvolvimento e Comunicação 
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Um aspeto importante a referir quando se fala do Setor Cervejeiro nacional é o da coesão territorial. No 

presente capítulo, abordaremos a contribuição do Setor Cervejeiro para esse fator, olhando sobre tudo 

para duas vertentes – a área de atividade dos produtores e a área de residência dos seus colaboradores. 

 

Área de Atividade dos Produtores 

Como referido anteriormente, atualmente, a indústria de produção de cerveja em Portugal é composta 

por 100 empresas cervejeiras. Estas empresas distribuem-se por 74 localidades ao longo de 20 distritos, 

de Norte a Sul do país, havendo apenas dois em que não operam cervejeiras – Bragança e Guarda (ver 

Figura 9 e Tabela 6).  

Figura 9 & Tabela 6 – Dispersão geográfica dos produtores por localização da sede. 

 

Fonte: CERVEJEIROS EM PORTUGAL – GUIA 2020-2021. 

Como podemos verificar, os distritos com maior atividade são os de Lisboa e Porto, devido à dimensão 

de ambos e dos seus respetivos mercados. À exceção destes dois distritos, de Santarém e da Região 

Autónoma da Madeira, nos demais distritos encontramos microprodutores, que se dedicam ao fabrico de 

cerveja artesanal.  

 

Distrito Nº Produtores (2020) 

Aveiro 6 

Beja 4 

Braga 4 

Castelo Branco 1 

Coimbra 5 

Évora 3 

Faro 7 

Leiria 4 

Lisboa 22 

Portalegre 1 

Portalegre 1 

Porto 21 

Região Autónoma da Madeira 3 

Região Autónoma dos Açores 2 

Santarém 5 

Setúbal 2 

Setúbal 1 

Viana do Castelo 3 

Vila Real 4 

Viseu 1 
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Área de Residência dos seus Colaboradores  

Como se pode verificar pela Figura 10 e pela Tabela 7, o Setor Cervejeiro emprega profissionais de todos 

os distritos portugueses. No entanto, a maior concentração verifica-se nos distritos de Lisboa e Porto, 

seguidos da Região Autónoma da Madeira, Santarém, Setúbal e Leiria. Isto deve-se, sobretudo, ao facto 

de haver uma maior concentração de produtores nos referidos distritos, bem como também ao facto de 

aí se localizarem os maiores produtores a nível nacional.  

Figura 10 & Tabela 7 – Dispersão geográfica dos colaboradores por distrito de residência. 

 

Fonte: Inquérito aos Produtores de Cerveja. 

No capítulo seguinte, será avaliada a produtividade dos colaboradores acima descritos, sendo de seguida 

desenvolvida a caracterização dos colaboradores acima referidos, em termos socioeconómicos, e 

analisada a capacidade do Setor em atrair mão-de-obra qualificada. 

 

 

 

 

  

Distrito de Residência (Nº de Colaboradores - 2019) 

Aveiro 42 

Beja 45 

Braga 43 

Bragança 23 

Castelo Branco 25 

Coimbra 34 

Évora 40 

Faro 79 

Fora de Portugal 16 

Guarda 5 

Leiria 105 

Lisboa 801 

Portalegre 16 

Porto 636 

Região Autónoma da Madeira 244 

Região Autónoma dos Açores 6 

Santarém 291 

Setúbal 141 

Viana do Castelo 5 

Vila Real 4 

Viseu 14 
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No presente capítulo, procedemos a uma análise detalhada aos fatores que impactam o eficaz 

funcionamento do Setor Cervejeiro, utilizando o Setor das Bebidas e a realidade da Economia Portuguesa 

como elemento de comparação. O primeiro fator a ser analisado foi o fator mão-de-obra, tendo sido 

elencados todos os elementos caracterizadores dos trabalhadores do Setor. O outro fator em análise foi 

o enquadramento fiscal do Setor, tendo sido analisado o contexto fiscal do Setor com o objetivo de se 

apurar o valor de perda de bem-estar. 

 

 

 

O foco do presente capítulo incidirá sobretudo sobre os profissionais que trabalham no Setor Cervejeiro, 

tendo em conta os seus elementos caracterizadores, quando comparados com o Setor das Bebidas e com 

a Economia Portuguesa. 

Serão analisados os seguintes aspetos: 

• Dimensão do Setor; 

• Produtividade do Trabalhado; 

• Idade; 

• Género; 

• Habilitações Literárias; 

• Nível de Qualificação; 

• Remuneração Base Anual (Salário Bruto); 

• Controlo de Remuneração; 

• Tipo de Contrato. 

Para a análise foram utilizadas as respostas dos produtores do Setor ao inquérito efetuado [9]. As mesmas 

foram de seguida comparadas com os dados referentes ao Setor das Bebidas e à Economia Portuguesa, 

extraídos dos Quadros de Pessoal. 

 

Dimensão do Setor 

No ano de 2019 (último ano antes da crise pandémica – a evolução deste valor está apresentada no 

Capítulo 2), o Setor Cervejeiro foi responsável por 2.615 empregos diretos. Isto representa 

aproximadamente 20% dos empregos diretos sustentados pelo Setor das Bebidas e apenas 0,09% do total 

de empregos na Economia Portuguesa (ver Tabela 8). 
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Tabela 8 – Empregos Diretos no Setor Cervejeiro, das Bebidas e na Economia Portuguesa (2019). 

Empregos 

Diretos 
Setor Cervejeiro 

Setor das 

Bebidas 

Setor Cervejeiro / 

Setor das Bebidas 

Economia 

Portuguesa 

Setor Cervejeiro / 

Economia Portuguesa 

TOTAL 2.615 12.999 20,17% 3.058.916 0,09% 

Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Quadros de Pessoal; Cálculos efetuados pela Equipa. 

 

Produtividade do Trabalho 

De forma a estimar a Produtividade do Trabalho, procedeu-se ao cálculo do Valor Acrescentado por ano 

por cada colaborador do Setor. Dessa forma, concluiu-se que cada colaborador do Setor Cervejeiro 

contribui em termos de produtividade por ano com €112.633,63 – valor este 1,5 vezes superior ao 

contributo médio de um trabalhador do Setor das Bebidas e ligeiramente acima do dobro (2,03 vezes) do 

valor médio estimado para um trabalhador na Economia Portuguesa (ver Tabela 9 e Figura 11). 

 

Tabela 9 & Figura 11 – Produtividade do Trabalho no Setor Cervejeiro, das Bebidas e na Economia Portuguesa (2019). 

Produtividade por Trabalhador Setor Cervejeiro Setor das Bebidas Economia Portuguesa 

Valor Acrescentado por Trabalhador € 112.663,63 € 74.312,49 € 55.458,29 

 

Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Quadros de Pessoal; Cálculos efetuados pela Equipa. 

 

Idade 

Como se pode verificar pela Tabela 10 e pela Figura 12, a idade média tanto de um trabalhador do Setor 

Cervejeiro (36,71%), como de um do Setor das Bebidas (29,63%) ou da Economia Portuguesa (29,32%) está 

entre os 38 e os 47 anos. De salientar ainda que 65,77% dos trabalhadores do Setor Cervejeiro encontram-

se entre as faixas etárias dos 28 aos 47 anos, para 53,23% no Setor das Bebidas e 54,99% na Economia 

Portuguesa. 
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Tabela 10 & Figura 12 – Idade dos Trabalhadores no Setor Cervejeiro, das Bebidas e na Economia Portuguesa (2019). 

Idade Setor Cervejeiro 
Setor das 

Bebidas 

Setor Cervejeiro / 

Setor das Bebidas 

Economia 

Portuguesa 

Setor Cervejeiro / 

Economia Portuguesa 

<= 17 0 2 0,00% 1.296 0,00% 

18-27 205 1.214 16,89% 443.458 0,05% 

28-37 760 3.068 24,77% 785.282 0,10% 

38-47 960 3.851 24,93% 896.953 0,11% 

48-57 551 3.287 16,76% 661.553 0,08% 

58-67 138 1.478 9,34% 255.006 0,05% 

>= 68 1 99 1,01% 15.368 0,01% 

 

Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Quadros de Pessoal; Cálculos efetuados pela Equipa. 

 

Género 

O Setor Cervejeiro emprega sobretudo trabalhadores do género masculino, com apenas 24,24% dos seus 

trabalhadores a serem do género feminino, valor que contrasta com os 38,36% do Setor das Bebidas e 

com 46,98% da Economia Portuguesa (ver Tabela 11 e Figura 13). 

 

Tabela 11 & Figura 13 – Género dos Trabalhadores no Setor Cervejeiro, das Bebidas e na Economia Portuguesa 

(2019). 

Género 
Setor 

Cervejeiro 

Setor das 

Bebidas 

Setor Cervejeiro / 

Setor das Bebidas 

Economia 

Portuguesa 

Setor Cervejeiro / 

Economia Portuguesa 

Masculino 1.981 8.012 24,73% 1.621.696 0,12% 

Feminino 634 4.987 12,71% 1.437.220 0,04% 

 
Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Quadros de Pessoal; Cálculos efetuados pela Equipa. 
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Habilitações Literárias 

No capítulo das habilitações literárias, 66,39% dos colaboradores do Setor Cervejeiro não possuem 

habilitações além do Ensino Secundário. Este valor encontra-se, contudo, abaixo do valor médio do Setor 

das Bebidas (75,08%) e do valor médio da Economia Portuguesa (79,34%). Importa referir que tanto na 

categoria de trabalhadores com Ensino Secundário (35,03%), na de trabalhadores com Licenciatura 

(25,85%) e na de trabalhadores com Mestrado (5,43%), o Setor Cervejeiro posiciona-se acima da média do 

Setor das Bebidas (26,57%, 19,75% e 1,88% respetivamente) e da média da Economia Portuguesa (27,82%, 

15,88% e 2,01% respetivamente). Por fim, de salientar que 26,33% dos trabalhadores com Licenciatura e 

58,20% dos trabalhadores com Mestrado do Setor das Bebidas são trabalhadores do Setor Cervejeiro (ver 

Tabela 12 e Figura 14). 

 

Tabela 12 & Figura 14 – Habilitações Literárias dos Trabalhadores no Setor Cervejeiro, das Bebidas e na Economia 

Portuguesa (2019). 

Habilitações Literárias 
Setor 

Cervejeiro 

Setor 

das 

Bebidas 

Setor 

Cervejeiro / 

Setor das 

Bebidas 

Economia 

Portuguesa 

Setor 

Cervejeiro / 

Economia 

Portuguesa 

Inferior ao 1º Ciclo do Ensino Básico 3 143 2,10% 13.184 0,02% 

Ensino Básico 817 6.162 13,26% 1.562.911 0,05% 

Ensino Secundário 916 3.454 26,52% 850.932 0,11% 

Ensino Pós-Secundário não Superior Nível IV 28 82 34,15% 19.827 0,14% 

Bacharelato 27 284 9,51% 50.338 0,05% 

Licenciatura 676 2.567 26,33% 485.699 0,14% 

Mestrado 142 244 58,20% 61.622 0,23% 

Doutoramento 6 18 33,33% 7.085 0,08% 

Outros 0 45 0% 7.318 0,00% 

 
Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Quadros de Pessoal; Cálculos efetuados pela Equipa. 
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Nível de Qualificação 

Como se pode observar pela Tabela 13 e Figura 15, 19,04% dos trabalhadores do Setor Cervejeiro 

ocupam cargos de Quadros Superiores, enquanto 13,88% ocupam cargos de Quadros Médios. Estes 

valores são bastante relevantes quando comparados com a média do Setor das Bebidas (9,26% e 7,39% 

respetivamente) e com a da Economia Portuguesa (12,13% e 5,89 respetivamente). De referir ainda que 

41,36% dos Quadros Superiores e 37,77% dos Quadros Médios do Setor das Bebidas são trabalhadores 

do Setor Cervejeiro. Por fim, 30,36% dos trabalhadores do Setor são Profissionais Semiqualificados e 

28,34% Profissionais Qualificados. 

 

Tabela 13 & Figura 15 – Nível de Qualificação dos Trabalhadores no Setor Cervejeiro, das Bebidas e na Economia 

Portuguesa (2019). 

Nível de Qualificação 
Setor 

Cervejeiro 

Setor das 

Bebidas 

Setor Cervejeiro 

/ Setor das 

Bebidas 

Economia 

Portuguesa 

Setor Cervejeiro / 

Economia 

Portuguesa 

Quadros superiores 498 1.204 41,36% 370.912 0,13% 

Quadros médios 363 961 37,77% 180.242 0,20% 

Encarregados, Contramestres, 

Mestres, Chefes de equipa 
58 1.059 5,48% 144.669 0,04% 

Profissionais Altamente Qualificados 122 656 18,60% 224.629 0,05% 

Profissionais Qualificados 741 4.196 17,66% 1.139.906 0,07% 

Profissionais Semiqualificados 794 2.927 27,13% 594.994 0,13% 

Profissionais não qualificados 39 1.898 2,05% 311.607 0,01% 

Praticantes e Aprendizes 0 96 0,00% 89.763 0,00% 

Outros 0 2 0,00% 2.194 0,00% 

 

Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Quadros de Pessoal; Cálculos efetuados pela Equipa. 
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Remuneração Base Anual (Salário Bruto) 

Dos 2.615 trabalhadores do Setor Cervejeiro em 2019, 1.409 auferiam um salário bruto anual no intervalo 

dos €10.000 aos €20.000, o que representa 53,88% dos trabalhadores, um valor superior aos observados 

no Setor das Bebidas (36,60%) e na Economia Portuguesa (25,50%). De referir que para todos os escalões 

de salário acima, o Setor Cervejeiro apresenta-se acima das estimativas médias para o Setor das Bebidas 

e Economia Portuguesa (ver Tabela 14 e Figura 16). Por fim, através dos inquéritos preenchidos pelos 

produtores, foi possível estimar que o salário base médio anual em 2019 foi de €22.361. Quando a este 

valor se somam as remunerações adicionais, tais como incentivos ou bónus, este valor médio ascende 

aos €28.353. 

 

Tabela 14 & Figura 16 – Remuneração Base Anual dos Trabalhadores no Setor Cervejeiro, das Bebidas e na Economia 

Portuguesa (2019). 

Remuneração Base Anual  
Setor 

Cervejeiro 

Setor das 

Bebidas 

Setor Cervejeiro / 

Setor das Bebidas 

Economia 

Portuguesa 

Setor Cervejeiro / 

Economia Portuguesa 

< 10.000 € 545 6.167 6,00% 1.979.282 0,02% 

10.000 € - 20.000 € 1.409 4.757 20,10% 779.914 0,12% 

20.000 € - 30.000 € 348 1.039 22,71% 176.584 0,13% 

30.000 € - 40.000 € 158 458 23,36% 62.292 0,17% 

40.000 € - 50.000 € 52 254 13,78% 27.946 0,13% 

> 50.000 € 103 324 21,60% 32.898 0,21% 

 

Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Quadros de Pessoal; Cálculos efetuados pela Equipa. 

 

Controlo de Remuneração 

Apenas quatro dos trabalhadores do Setor Cervejeiro (0,15%) se encontram numa situação de Horário 

Incompleto com Remuneração Incompleta, contrastando com os 9,69% do Setor das Bebidas e os 13,14% 

da Economia Portuguesa. Os restantes 99,85% encontram-se numa situação de Horário Completo e 
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Remuneração Completa, contrastando com os 85,65% das Bebidas e 78,33% da Economia Portuguesa 

(ver Tabela 15 e Figura 17). 

 

Tabela 15 & Figura 17 – Controlo de Remuneração dos Trabalhadores no Setor Cervejeiro, das Bebidas e na Economia 

Portuguesa (2019). 

Controlo de Remuneração 
Setor 

Cervejeiro 

Setor das 

Bebidas 

Setor Cervejeiro 

/ Setor das 

Bebidas 

Economia 

Portuguesa 

Setor Cervejeiro 

/ Economia 

Portuguesa 

Horário completo com 

remuneração completa 
2.611 11.133 23,45% 2.395.982 0,11% 

Horário incompleto com 

remuneração incompleta 
4 1.260 0,32% 402.084 0,00% 

Sem horário e sem remuneração 0 606 0,00% 260.850 0,00% 

 

Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Quadros de Pessoal; Cálculos efetuados pela Equipa. 

 

Tipo de Contrato 

Perto de um quinto dos trabalhadores do Setor (21,45%) encontra-se numa situação contratual com 

termo certo, contrastando com os 16,28% do Setor das Bebidas e 27% da Economia Portuguesa. Os 

restantes (78,55%) encontram-se em situação contratual sem termo, não havendo trabalhadores com 

contratos de termo incerto ou noutras situações (ver Tabela 16 e Figura 18). 

 

Tabela 16 & Figura 18 – Idade dos Trabalhadores (2019). 

Tipo de Contrato 
Setor 

Cervejeiro 

Setor das 

Bebidas 

Setor Cervejeiro 

/ Setor das 

Bebidas 

Economia 

Portuguesa 

Setor Cervejeiro / 

Economia 

Portuguesa 

Contrato sem termo 2.054 10.060 20,42% 1.987.886 0,10% 

Contrato com termo certo 561 2.116 26,51% 825.900 0,07% 

Contrato de trabalho com termo 

incerto 
0 699 0,00% 223.142 0,00% 

Outra situação 0 124 0,00% 21.988 0,00% 
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Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Quadros de Pessoal; Cálculos efetuados pela Equipa 
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Nesta secção, estimamos a perda de bem-estar para a sociedade portuguesa, tendo em conta a diferença 

de enquadramento fiscal – nomeadamente no que toca ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e ao 

Imposto Especial sobre o Consumo (IEC) – entre a cerveja e o vinho.  

Todos os Estados-Membros tributam o consumo do álcool através de mecanismos designados como 

impostos especiais sobre o consumo. No entanto, existem diferenças relativas à incidência dos mesmos (em 

termos de categorias de bebidas alcoólicas) e aos valores taxados. Essa falta de harmonização no plano 

comunitário resulta, depois, em fenómenos como o cross-border shopping. De acordo com a Lei do 

Orçamento do Estado para 2018, à indústria cervejeira é imputável um valor que vais dos €8,34 aos €29,3 

por hectolitro (dependendo do grau alcoólico). Esta realidade contrasta com a vivida pela indústria do 

vinho, que não suporta qualquer taxa em sede de IEC. A esta realidade junta-se, ainda, o facto de o Setor 

Cervejeiro se enquadrar no escalão de taxa normal do IVA (23%), estando o vinho sujeito à aplicação da 

taxa intermédia (13%). [10] 

Com base nas estimativas de elasticidade preço da procura da cerveja da literatura, que vão dos -0,2 aos 

-0,4, conclui-se que a perda de bem-estar para a sociedade devido ao IEC vai de aproximadamente 440 

mil euros aos 880 mil euros por ano. Por sua vez, o valor adicional de IVA de 10%, quando comparado ao 

setor do vinho, gera uma perda para a sociedade portuguesa na ordem dos 2.982 milhões de euros aos 

5.964 milhões de euros, cujos valores são apresentados na Tabela 17 (ver Apêndice: Metodologia).  

 

Tabela 17 – Estimativa da perda de eficiência económica avinda do IEC e do IVA adicional face ao vinho (2019).  

 
IEC IVA 

 
Limite inferior Limite Superior Limite inferior Limite Superior 

Elasticidade preço da procura -0,2 -0,4 -0,2 -0,4 

Peso-morto € 439.880,23 € 879.760,46 € 2.982.000,00 € 5.964.000,00 

Fontes: Inquérito aos Produtores de Cerveja; Cálculos efetuados pela Equipa. 

 

Finalmente, vale a pena destacar que o argumento de se taxar a cerveja com base na eficiência fiscal não 

se afigura como válido, à luz do facto de as elasticidades preço da procura serem inferiores às observadas 

com a cerveja. 
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Neste capítulo, analisamos de forma breve a crise pandémica da Covid-19 e o seu impacto no Setor 

Cervejeiro, bem como as razões para esses mesmos impactos.  

A crise pandémica levou a que os diversos governos, a nível mundial, implementassem medidas 

extraordinárias para conter a transmissão da doença. Esse fenómeno, que se iniciou na Europa em março 

de 2020 e que ainda continua a ser uma preocupação, trouxe consequências consideráveis em termos 

económicos – também sentidas pelo Setor Cervejeiro, tanto a nível europeu como nacional. 

Com o início do confinamento, o canal HoReCa viu-se obrigado a fechar, mantendo-se apenas em 

funcionamento alguns serviços de entregas. De forma que se perceba a verdadeira dimensão deste 

encerramento, é necessário que se tenha em conta que no ano de 2019, de acordo com The Brewers of 

Europe, o canal HoReCa representava cerca de um terço das vendas de cerveja, a nível europeu. [4] Entre 

as políticas de combate à pandemia, seguem abaixo aquelas com maior impacto nas vendas de cerveja 

[6]: 

• Encerramento de todos os estabelecimentos do canal HoReCa, mantendo-se apenas os serviços 

de entregas e takeaway; 

• Proibição da venda de bebidas ao postigo; 

• Restrições nos horários de funcionamento dos estabelecimentos do canal HoReCa; 

• Limitação do número de mesas disponíveis por espaço do canal HoReCa e do número de pessoas 

por mesa; 

• Encerramento dos eventos de média e grande escala (como festivais de verão, concertos, entre 

outros); 

• Restrições nos horários de vendas de bebidas alcoólicas; 

• Confinamentos totais e recolhimento obrigatório. 

 

Impactos Económicos da Crise Pandémica 

As vendas do Setor Cervejeiro europeu atingiram, em 2019, €46 mil milhões, representado um 

crescimento de 6% desde 2017. Essa tendência foi, no entanto, interrompida em 2020, com o valor de 

produção a cair €3,3 mil milhões – uma queda de 7% face ao ano anterior. [6] 

Ainda a nível europeu, o consumo apresentava-se estável, na casa dos 350 milhões de hectolitros 

consumidos (valores verificados em 2017, 2018 e 2019), tendo em 2020, e devido às medidas de combate 

à pandemia, sofrido uma quebra. [6] Esta quebra no volume de cerveja consumida deveu-se sobretudo à 

quebra verificada no canal HoReCa. No entanto, as vendas pelo canal de retalho ou alimentar mitigaram 

este efeito, em parte, devido à quebra no volume total de consumo, tal que: 

• O volume de consumo de cerveja através do canal HoReCa caiu para os 73 milhões de hectolitros, 

em 2020 – menos 53 milhões de hectolitros face ao ano anterior (uma queda de 42%). 
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• O volume de consumo de cerveja através do canal alimentar, em contraste, sofreu um aumento, 

ainda que numa magnitude mais modesta, para os 263 milhões de hectolitros – mais 20 milhões 

face ao ano anterior (um aumento de 8%). 

A quebra no canal HoReCa, bem como o ligeiro aumento no canal Alimentar, impactou também o rácio 

das vendas em ambos os canais (ver Figura 19).   

Figura 19 – Evolução do Rácio entre Canais de Vendas (em %) de Cerveja em ao nível europeu. 

 
Fontes: Europe Economics. 

A nível nacional, verificou-se um fenómeno semelhante, como descrito no Capítulo 2.  No entanto, há a 

salientar que em Portugal a realidade em termos de rácio entre HoReCa e Alimentar é inversa à realidade 

europeia – em 2019, o canal HoReCa representava 70% das vendas de cerveja, tendo esse valor caído para 

59,5% em 2020.  

Por fim, as medidas de combate à pandemia resultaram numa queda de 25% no valor acrescentado do 

setor a nível europeu – de €60 mil milhões em 2019 para €47 mil milhões em 2020. [6] 

 

A Conjuntura e o Futuro 

Em 2020, e de acordo com o Eurostat, a atividade económica em Portugal contraiu cerca de 7,6%, face ao 

ano anterior (pré-pandemia). Esta queda, maior do que a média observada para a zona euro (- 6,4%), foi 

a maior em democracia e consequência da crise pandémica e das medidas que tiveram de ser adotadas 

para a combater. [11] Importa referir que as perspetivas pré-pandémicas não sugeriam um 2020 

excecional, à medida que a Alemanha (o motor económico da Europa) dava sinais de poder entrar em 

recessão e o comércio internacional dava sinais de algum abrandamento.  

A recuperação também ela se perspetivava como rápida. Note-se que a Economia Portuguesa estava, em 

2019, e à luz de anos anteriores, num bom plano. Foi verificado em 2019 o primeiro superavit do 

orçamento de estado em democracia, a taxa de desemprego estava no seu valor mais baixo desde 2004 

e a economia crescia acima dos 2%. Isto indica-nos que a crise vivida é sobretudo uma crise sanitária, com 

os seus impactos óbvios na economia, e não um sintoma de problemas estruturais de qualquer economia 

em particular, incluindo a Economia Portuguesa. Existe a esperança de que uma vez controlada a 

componente epidemiológica da crise, e os condicionamentos de ordem sanitária impostos à atividade 
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económica sejam ultrapassados, a economia recupere a sua trajetória de crescimento sustentado que os 

números de 2019 pareciam sugerir.   

Dada a incerteza que se vive, no que ao combate da pandemia diz respeito, não é fácil fazer previsões a 

longo-prazo. A recuperação económica dependerá da eficácia dos programas de vacinação em evitar 

novas medidas de encerramento de atividades, bem como da capacidade das próprias empresas afetadas 

em retomarem a sua atividade, nomeadamente o canal HoReCa para o caso específico do Setor 

Cervejeiro. Por fim, é difícil de prever se, uma vez recuperada a atividade do canal HoReCa, os 

comportamentos de consumo se espelharão num regresso do rácio entre canais de venda a valores pré-

crise pandémica, ou se a pandemia provocou uma alteração de longo-prazo nos padrões de consumo do 

Setor Cervejeiro. 
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Ao longo do presente estudo, procurou-se não só apresentar a realidade do Setor Cervejeiro enquanto 

setor importante para a Economia Portuguesa, mas também apresentá-lo enquanto um agente com 

intervenção positiva para a Sociedade como um todo.  

Sendo um setor-chave para o crescimento económico do país, o contributo do Setor Cervejeiro vai muito 

além dos 2.602 milhões de euros em valor acrescentado para a economia nacional ou dos 51.739 

empregos que são gerados, tanto direta como indiretamente (ver Capítulo 3.1 e Capítulo 3.2).  

Ao longo da sua atividade, o Setor contribui positivamente para as áreas da Educação, Saúde, Cultura, 

Desporto, bem como para o Bem-Estar da Comunidade em que se insere através de ações de 

responsabilidade social e/ou apoio financeiro. Este espírito de solidariedade foi mais uma vez notório ao 

longo da crise pandémica, em que o Setor – apesar de estar também a ser impactado pelos efeitos das 

políticas de combate à pandemia (ver Capítulo 2 e Capítulo 5) – participou em diversas iniciativas para 

ajuda no combate à pandemia, desde a disponibilização ou conversão dos seus meios para suprir 

necessidades existentes, até ao apoio de setores e profissionais impactados (ver Capítulo 3.3).  

Importa ainda referir a capacidade do Setor Cervejeiro em atrair e recompensar a mão-de-obra 

qualificada, proveniente de todos os distritos nacionais (ver Capítulo 3.4), apresentando valores de 

produtividade 1,5 vezes superiores ao Setor das Bebidas e 2,03 vezes superiores aos verificados na 

Economia Portuguesa. A isto junta-se ainda o facto de empregar uma maior percentagem, em média, de 

trabalhadores com os graus de Ensino Secundário, Licenciatura ou Mestrado concluídos, face às 

percentagens verificadas no Setor das Bebidas e na Economia Portuguesa, apresentando valores de 

remuneração superiores às médias de ambos (ver Capítulo 4.1). 

Por fim, o Setor Cervejeiro enfrenta um enquadramento fiscal desfavorável, quando comparado com o 

setor produtor do segundo tipo de bebida alcoólica mais consumida em Portugal – o vinho (5,1 milhões 

de hls em 2018 versus os 5,3 milhões de hls consumidos de cerveja – ver Capítulo 1) – estando sujeito ao 

pagamento do IEC (ao contrário do setor vinícola) e a uma taxa de IVA de 23% (ao contrário dos 13% do 

setor vinícola). A referida diferença no enquadramento fiscal destes dois setores leva a uma perda de 

bem-estar para a sociedade em consequência do IEC de aproximadamente €440 mil a €880 mil por ano, 

e em consequência do valor adicional de IVA de €2.982 milhões a €5.964 milhões (ver Capítulo 4.2). 
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O processo de estimação dos impactos macroeconómicos do Setor Cervejeiro em Portugal assentou em 

três prioridades base:  

(1) Maximizar a adequabilidade dos processos metodológicos à realidade em análise e objetivos do 

estudo; 

(2) Maximizar a fiabilidade e precisão dos dados utilizados; e 

(3) Maximizar a razoabilidade e equivalência entre elementos de comparação provenientes de fontes 

diferentes.  

 

Processo de Seleção de Informação e Recolha de Dados 

O processo de identificação da informação e dados a considerar dividiu-se em três fases: 

1. Revisão de literatura relacionada com o Setor Cervejeiro, Setor das Bebidas Alcoólicas e Setor das 

Bebidas em geral – desde literatura académica a estudos realizados tendo o Setor como objeto 

de análise (como exemplo, os relatórios de estatísticas realizados para a The Brewers of Europe); 

2. Aferição da disponibilidade de dados estatísticos relacionados com os três setores infra em bases 

de dados como o Eurostat, Statista, Banco de Portugal ou INE; 

3. Inquérito realizado tendo como inquiridos os produtores nacionais de cerveja. 

Após verificação dos primeiros dois pontos, foi desenhado o inquérito com base nas necessidades de 

informação para a realização do estudo, tendo sido requisitados os seguintes dados: 

Componente Elementos Requisitados Componente Elementos Requisitados 

01. Produção Produção Total em hectolitros 02. Pessoal Caracterização do Pessoal por Nacionalidade 

01. Produção Produção Total em Euros 02. Pessoal 
Caracterização do Pessoal por Salário Base 

Bruto Anual 

02. Pessoal Gastos Totais com Pessoal 03. Vendas Vendas por Setor e Mercado em hectolitros 

02. Pessoal Salário Base (Bruto) Médio Anual 03. Vendas Vendas por Setor e Mercado em Euros 

02. Pessoal Salário Total Médio Anual 03. Vendas Vendas Médias Mensais 

02. Pessoal Idade Média dos Colaboradores 04. Compras Compras por Setor e Mercado em hectolitros 

02. Pessoal Caracterização do Pessoal por Idades 04. Compras Compras por Setor e Mercado em Euros 

02. Pessoal Caracterização do Pessoal por Género 04. Compras Preço Médio Mensal de Matérias-Primas 

02. Pessoal 
Caracterização do Pessoal por Habilitações 

Literárias 

05. 

Investimento 
Investimento em CAPEX 

02. Pessoal 
Caracterização do Pessoal por Nível de 

Qualificação 

05. 

Investimento 
Investimento em Inovação 

02. Pessoal 
Caracterização do Pessoal por Controlo de 

Remuneração 

05. 

Investimento 
Investimento em Iniciativas de Apoio 

02. Pessoal 
Caracterização do Pessoal por Tipo de 

Contrato 
06. Impostos Gastos com IEC 
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02. Pessoal 
Caracterização do Pessoal por Duração do 

Trabalho 
06. Impostos Gastos com IVA (vendas HoReCa) 

02. Pessoal 
Caracterização do Pessoal por Distrito de 

Residência 
06. Impostos Gastos com IVA (vendas Alimentar) 

 

Input-output 

A matriz de insumo-produto representa a estrutura produtiva de uma economia e retrata com detalhe os 

fluxos inter e intraindustriais assim como os fluxos de pagamentos entre os vários agentes: governo, 

consumidores e investidores. Observando tais fluxos, é possível ter uma descrição numérica do impacto 

de um determinado setor na economia levando em conta os efeitos em cadeia para trás (upstream) e para 

a frente (downstream). É possível afirmar que, para aqueles interessados na análise da estrutura 

econômica, os dados da matriz de insumo produto contém uma visão completa e acessível da estrutura 

de transações de uma determinada economia (Dewhurst, 1993). 

Uma economia funciona, em grande parte, para equacionar a procura e a oferta dentro de uma vasta 

rede de atividades.  A estrutura construída por Leontief permite ter uma “fotografia econômica” da própria 

economia. Nesta fotografia, ele mostrou como os setores estão relacionados entre si, ou seja, quais 

setores suprem os outros de serviços e produtos e, qual a estrutura de compras setoriais. Portanto, por 

meio da análise de insumo-produto é possível ter uma visão única e compreensível de como a economia 

funciona - como cada setor se torna mais ou menos dependente dos outros. [12] 

 

Onde: 

𝑍𝑖𝑗: fluxo monetário entre os setores i e j; 

𝐶𝑖: consumo das famílias dos produtos do setor i; 

𝐺𝑖: gasto do governo em produtos do setor i; 

𝐼𝑖 : investimento com produtos do setor i; 

𝐸𝑖: total exportado pelo setor i; 

𝑋𝑖: total de produção do setor i; 

𝑇𝑖 : total de impostos indiretos líquidos pagos pelo setor i; 

𝑀𝑖: importação do setor i; 
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𝑊𝑖: Valor Acrescentado pelo setor i. 

A tabela acima permite estabelecer a igualdade: 

𝑋1 + 𝑋2 + 𝐶 + 𝐺 + 𝐼 + 𝐸 =  𝑋1 + 𝑋2 + 𝑀 + 𝑇 + 𝑊 

Ao eliminar-se 𝑋1 e 𝑋2 de ambos os lados, tem-se: 

𝐶 + 𝐺 + 𝐼 + 𝐸 =  𝑀 + 𝑇 + 𝑊 

Rearranjando: 

𝐶 + 𝐺 + 𝐼 + (𝐸 − 𝑀) =  𝑇 + 𝑊 

Portanto, a tabela de insumo-produto preserva as identidades macroeconómicas.  

Modelo Aberto 

O modelo de Insumo-Produto descreve os fluxos intersectoriais de uma economia, seja essa nacional, 

regional ou mundial. Os dados necessários para sua construção são os fluxos de produto de cada setor 

(produtor), para cada um dos setores, ele próprio e para os destinos de consumo final (exportações, 

consumo privado, consumo público e investimento). Pode-se dizer que o propósito fundamental da 

estrutura de insumo-produto é analisar a interdependência setorial de uma economia. [12] Assim, seja o 

modelo de insumo-produto que descreve os fluxos monetários para os setores da economia: 

Z + Y = X (1) 

 

tal que Z é a matriz de Consumo Intermediário, 𝑌 é o vetor de Procura Final e 𝑋 é o vetor de Produto Final. 

Definindo X̂ = diag(1/X) é possível encontrar a matriz de coeficientes técnicos A: 

A = Z(�̂�) (2) 

Cada elemento de A é definido de forma geral como aij = zij xj⁄ , correspondendo à proporção de insumos 

do setor i que o setor j necessita para produção de $ 1 de produto. Reescrevendo (1) tem-se: 

AX + Y = X (3) 

resolvendo (3) é possível obter x: 

X = (I − A)−1Y = LY (4) 

sendo (I − A)−1 = L = [lij] a matriz inversa de Leontief ou matriz de requerimentos totais.  

O modelo apresentado pelas equações (1) a (4) depende da existência de um setor exógeno (procura final) 

que está desconectado das relações de interdependência, em termos de tecnologia, dos setores 

produtivos. Isso, em termos de insumo-produto, classifica o modelo como sendo um modelo aberto. 

 

Modelo Fechado 
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No modelo fechado de insumo-produto um dos componentes da procura final é endogeneizado. No caso 

deste relatório trabalharemos com a versão clássica do modelo fechado, na qual o setor famílias da coluna 

de procura final passa a fazer parte da tabela de inter-relações setoriais (i.e., consumo intermediário). 

Sendo assim, o que será feito é mover o setor famílias da coluna de procura final e colocá-lo dentro da 

tabela de inter-relações setoriais (i.e., consumo intermediário). Assim sendo, o modelo de insumo-produto 

pode ser classificado como um modelo fechado com relação às famílias. Para respeitar a devida simetria 

na matriz insumo-produto, os dados de salários recebidos (que se situam no vetor de Valor Acrescentado) 

serão endogeneizados. 

A matriz do consumo intermediário será estruturada por quatro sub-matrizes, como segue: 

        (5) 

em que  

: consumo intermediário em valores monetários; 

       : (coluna das famílias) n-ésimo elemento do vetor de coeficiente de consumo das famílias;
 

        : (linha das famílias) n-ésimo elemento do vetor de coeficiente de insumos das famílias; 

; 

Com essas modificações nas matrizes, tem-se a notação matricial do valor bruto da produção: 

         (6) 

Diante da expressão (6), se definir , é possível construir a matriz de coeficientes de 

requerimento direto da seguinte forma: 

        (7) 

onde 

 

Seguindo os passos tradicionais do modelo de insumo-produto (IP), tem-se: 

        (8) 

Onde �̅�∗ = (𝐼∗̅ − �̅�∗)−1  representa a matriz inversa de Leontief num modelo fechado para as famílias. Os 

elementos desta matriz se traduzem em requerimentos totais.  

 

Análises de impacto 
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A partir dos modelos anteriores, 𝑋 = 𝐿𝑌 para o modelo aberto e �̅�∗ = �̅�∗�̅�∗ para o modelo fechado, pode-

se mensurar o impacto que as mudanças ocorridas na procura final (𝑌 ou �̅�∗), ou em cada um dos seus 

componentes (consumo das famílias, gastos do governo, investimentos e exportações), teriam sobre a 

produção total, emprego, importações, impostos, salários, Valor Acrescentado, entre outros. Assim, tem-

se que: 

∆𝑋 = 𝐿∆𝑌 

∆𝑉 =  �̂�∆𝑋 

onde ∆𝑌 e ∆𝑋 são vetores (𝑛𝑥1) que mostram respetivamente, a mudança na procura final e os impactos 

sobre o volume de produção, enquanto ∆𝑉 é um vetor (𝑛𝑥1) que representa o impacto sobre qualquer 

uma das variáveis tratadas acima, isto é, emprego, Valor Acrescentado, entre outros. Tem-se também que 

�̂� é uma matriz diagonal (𝑛𝑥𝑛) em que os elementos da diagonal são os coeficientes das variáveis em 

questão. Para obter-se o impacto sobre o volume total da produção, e de cada uma das variáveis a serem 

analisadas basta somar-se todos os elementos dos vetores ∆𝑋 e ∆𝑉. 

 

Multiplicadores 

A partir dos coeficientes diretos e da matriz inversa de Leontief (𝐿), é possível estimar, para cada setor da 

economia, o quanto é gerado direta e indiretamente de produção total, emprego e Valor Acrescentado 

para cada unidade monetária produzida para procura final. Ou seja: 

𝐺𝑗 =  ∑ 𝑙𝑖𝑗𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Onde: 

𝐺𝑗 é o impacto total, direto e indireto, sobre a variável em questão; 

𝑙𝑖𝑗  é o ij-ésimo elemento da matrix inversa de Leontief e 

𝑣𝑖 é o coeficiente direto da variável em questão (para produção, o valor é sempre 1). 

A divisão dos impactos totais pelo respetivo coeficiente direto gera os multiplicadores, que indicam 

quanto é gerado, direta e indiretamente, de produção, emprego e Valor Acrescentado por cada unidade 

diretamente gerada desses itens. Por exemplo, o multiplicador de emprego indica a quantidade de 

empregos criados, direta e indiretamente, para cada emprego criado no setor j. O multiplicador do setor 

j é então dado por: 

𝑀𝑗 =
𝐺𝑗

𝑣𝑗

 

Quando o efeito de multiplicação se restringe ao modelo aberto, estes multiplicadores são chamados do 

tipo I. Quanto o efeito de multiplicação inclui os efeitos induzidos como no modelo fechado, estes 

multiplicadores recebem a denominação de multiplicadores do tipo II.  
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Índices de Rasmussen-Hirschman 

A partir do modelo básico de Leontief, e seguindo-se Rasmussen (1956) e Hirschman (1958), consegue-se 

determinar quais seriam os setores com maior poder de encadeamento dentro da economia. Deste 

modo, ao definir-se 𝑙𝑖𝑗  como um elemento da matriz inversa de Leontief, 𝐿, 𝐿∗ como a média de todos os 

elementos de 𝐿, e 𝐿∗𝑗 como sendo a soma de uma coluna de  𝐿, tem-se que o índice de ligação seria o 

seguinte: 

𝑅𝐻𝑗 = [𝐿∗𝑗  𝑛⁄ ]/𝐿∗ 

Valores maiores que 1 para o índice acima relacionam-se a setores acima da média e, portanto, a setores 

chave para o crescimento da economia.  

 

Perda de eficiência produtiva devido ao IEC (IABA) e ao IVA 

O bem-estar social é a soma do bem-estar dos produtores, consumidores e receita do governo. O bem-

estar do consumidor é calculado como a área em que o valor que o consumidor está disposto a pagar é 

maior que o preço de equilíbrio. Já o do produtor é estimado como o preço de mercado o preço a que os  

produtores estão dispostos a vender. Sabendo o imposto sobre o preço, conseguimos calcular a diferença 

de preço gerada, assim como as quantidades de horas em equilibro. Com a elasticidade preço de um 

determinado bem é possível sabe a diferença do preço  
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