Av. Torre de Belém, 29 • 1400-342 Lisboa • Portugal • Tel 213035300 • Fax 213021474

No 1º trimestre do ano,
o mercado de Movimentação de Terras baixou 17,7% e o de
Movimentação de Cargas cresceu 15,4%
Vendas de máquinas industriais no 1º Trimestre

Fonte: ACAP

No primeiro trimestre de 2012 foram vendidas 204 máquinas de movimentação de
terras e 253 máquinas de movimentação de cargas (empilhadores) o que
representa, relativamente ao ano anterior, um decréscimo do mercado de 17,7 por
cento e de 15,4 por cento, respectivamente.
Relativamente ao mercado das máquinas pesadas de movimentação de terras, as
vendas acumuladas no trimestre cifraram-se em 158 unidades, ou seja, um
decréscimo de 5,4 por cento, relativamente ao mesmo período do ano anterior,
sendo que esta quebra foi, essencialmente, determinada pela quebra das vendas
de escavadoras de rodas (-25%) e de rastos (-15,4%).
Quanto ao equipamento mini, as vendas no primeiro trimestre de 2012 tiveram uma
queda acentuada de 43,2 por cento, devido ao decréscimo das vendas, quer, de
mini pás (-53,1%), quer, de mini escavadoras (-36,7%).
Em termos da variação homóloga mensal ao longo do primeiro trimestre de 2012,
com a excepção do segmento de mercado das máquinas pesadas de
movimentação de terras, que cresceu 24 por cento em Março, todos os segmentos
de mercado têm vindo a registar consecutivas variações negativas.

Vendas de Máquinas Industriais
Evolução homóloga mensal 12/11 (%)
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Relativamente à evolução do mercado das máquinas de compactação e pavimentação
neste primeiro trimestre de 2012, baixou 36,4 por cento face ao mesmo trimestre do ano
anterior. Esta queda foi determinada pelo decréscimo do mercado da compactação
ligeira e de pavimentadoras (-56,7% e -50%, respectivamente) que não foi
suficientemente compensado pelo acentuado acréscimo do mercado da compactação
pesada (+233,3%). O mercado dos martelos foi exactamente igual ao verificado no
mesmo trimestre do ano anterior.
No que respeita a variação homóloga mensal, o mês de Março foi bastante negativo para
os mercados da compactação ligeira (-62,5%) e dos martelos (-11,1%). Por sua vez, o
mercado dos cilindros monocilindricos cresceu fortemente (passou de uma unidade, em
2011, para 12 unidades, em 2012).

