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Exportações de bens aceleram em março 

Mais Exportações, Mais Riqueza para Portugal 

 

Lisboa, 12 de maio de 2015. Miguel Frasquilho considera que os dados hoje 

conhecidos “reflectem a mudança estrutural que os empresários portugueses têm 

vindo a interiorizar, demonstrando a capacidade que têm de vencer em qualquer parte 

do Mundo, como é visível  pelo regresso ao crescimento homólogo das exportações 

para países extracomunitários. A qualidade dos produtos portugueses é cada vez mais 

reconhecida além-fronteiras e é a economia portuguesa que sai a ganhar como um 

todo. É o caminho da internacionalização que contribuirá para o crescimento do 

emprego e da criação de riqueza.” 

 

De acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, 

no primeiro trimestre de 2015 as exportações de bens aumentaram 4,0% em 

termos homólogos (excluindo a componente dos combustíveis, as exportações de 

bens aumentaram 3,8% face ao 1º trimestre de 2014). 

 

Em março, as exportações de bens aumentaram 10,2% face a fevereiro de 2015 e 

10,9% face a igual período de 2014, o maior crescimento homólogo desde abril de 

2013. 

 

No primeiros três meses de 2015, embora as exportações de bens tenham sido 

impulsionadas pelo comércio com os parceiros europeus (5,2%, face ao 1º trimestre 

de 2014), de destacar o regresso ao crescimento homólogo das exportações para 

países extracomunitários (0,8%) e a recuperação registada nas vendas de 

mercadorias para o mercado angolano, que ainda diminuíram 23,6% face ao 

mesmo período do ano anterior (excluindo as exportações para Angola, as 

exportações globais de mercadorias aumentaram 5.8% face ao 1º trimestre de 2014). 
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Para o conjunto do ano importa ressalvar que se perspectiva uma evolução positiva 

das exportações, superior à registada em 2014, quer na componente de bens (de 

acordo com o Inquérito sobre Perspetivas de Exportação de Bens, divulgado pelo INE 

em março, as empresas exportadoras de bens apontam para um aumento nominal de 

2,5% em 2015, mais 2pp que as suas estimativas para 2014), quer na sua globalidade 

(bens e serviços), fruto do dinamismo registado pelas exportações de serviços, em 

que se inclui o turismo, e que representam cerca de 1/3 das exportações totais. 

 

A aicep Portugal Global tudo continuará a fazer para ajudar os empresários 

portugueses nos seus processos de  internacionalização, contribuindo para o 

crescimento sustentável da economia nacional. 
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