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O Mercado de Máquinas Industriais
Janeiro a Setembro de 2010

Fonte: ACAP

No período de Janeiro a Setembro de 2010 foram vendidas 1.045 máquinas de movimentação de terras e
949 máquinas de movimentação de cargas (empilhadores) o que representa ligeiros decréscimos do mercado
de 0,2 por cento e de 0,4 por cento, respectivamente, relativamente ao período homólogo do ano anterior.
Relativamente ao segmento de mercado das máquinas pesadas de movimentação de terras, as vendas
acumuladas neste período cifraram-se em 745 unidades o que representa um acréscimo de 4,2 por cento,
relativamente ao mesmo período do ano anterior, o qual foi determinado pelos acréscimos das vendas de
escavadoras de rastos (+19,1%) e de dumpers (+152,2%).
Relativamente ao equipamento mini, as vendas totais acumuladas registaram um decréscimo de 9,6 por
cento devido à quebra, quer, das vendas de mini pás de rodas (-10,4%), quer, das de mini escavadoras de
rastos (-8,9% por cento).
Quanto ao mercado dos empilhadores, a ligeira descida, face ao período homólogo do ano anterior, foi
determinada pela quebra das vendas de todos os seus tipos, com a excepção dos empilhadores eléctricos
cujas vendas acumuladas no período em análise cresceram 17,3 por cento.
Relativamente ao mercado das máquinas de compactação e de pavimentação, nos primeiros nove meses do
ano, registou uma quebra acumulada de 17,2 por cento, face ao mesmo período do ano anterior. Esta
descida foi determinada pelo decréscimo das vendas de todos os seus componentes: compactação pesada (6,5%), compactação ligeira (-17,2%) e pavimentadoras (-53,1%). Por sua vez, o mercado dos martelos
registou uma variação acumulada de cerca de +15 por cento.
Vendas de MMT e de MMC
Variação das Vendas Mensais 09/08 (%)

Fonte: ACAP

Em termos da evolução mensal, face ao mês homólogo do ano anterior, verificou-se uma estabilização do
mercado das máquinas ligeiras de movimentação de terras e acréscimos dos mercados de máquinas
pesadas de movimentação de terras (+8,1%) e de máquinas de movimentação de cargas (+43,3%).

