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O Mercado de Máquinas Industriais em 2009
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Fonte: ACAP

No ano 2009 foram vendidas 1.478 máquinas de movimentação de terras e 1.528 máquinas
de movimentação de cargas (empilhadores) o que representa um fortíssimo decréscimo do
mercado de 41,2 por cento e de 43 por cento, respectivamente, relativamente ao ano
anterior. Relativamente ao segmento de mercado das máquinas pesadas de movimentação
de terras, as vendas acumuladas neste período cifraram-se em 1.002 unidades o que
representa um acentuado decréscimo de cerca de 42,1 por cento, relativamente ao ano
anterior. Esta evolução foi determinada pela forte quebra das vendas da generalidade dos
tipos de máquinas.
Da mesma forma, no equipamento mini / ligeiro as vendas decresceram 39,2 por cento
devido ao decréscimo das vendas de ambos os sub-tipos de máquinas, mini pás de rodas
cresceram (-45,7%) e mini escavadoras de rastos (-32,4%).
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No segmento da movimentação de cargas, em 2009, as vendas de empilhadores todo-oterreno registaram um quebra de cerca de 75 por cento, sendo que esta evolução fortemente
negativa foi generalizada a todos os tipos de empilhadores.
Relativamente ao mercado das máquinas de compactação e de pavimentação, em 2009, o
cenário foi semelhante tendo registado um decréscimo de 34,1 por cento, face ao ano
anterior. Este decréscimo foi generalizado a todos os tipos de. Quanto às vendas de martelos
hidráulicos, seguiram a tendência geral e decresceram 26,3 por cento, relativamente ao ano
anterior.
Em termos da evolução mensal ao longo dos 12 meses de 2009, com as excepções das
vendas de máquinas de movimentação de terras ligeiras, em Agosto (+5,1%), e as de
movimentação de cargas, em Novembro (+8,5%), verificou-se que o mercado de máquinas
industriais registou consecutivamente variações negativas face ao ano anterior.
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