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Exportações de bens em janeiro influenciadas pela evolução 

do comércio extra-UE 

 

12 de março de 2015. De acordo com os dados divulgados hoje pelo 

Instituto Nacional de Estatística, em janeiro as exportações de bens 

aumentaram 3,6% em termos mensais e diminuíram 1,8% em termos 

homólogos (excluindo a componente dos combustíveis, as exportações 

de bens aumentaram 1,7% face a janeiro de 2014). 

 

A quebra homóloga registada pelas exportações de bens no mês de 

janeiro foi influenciada pela evolução do comércio extra-UE, 

nomeadamente pelas vendas de mercadorias para o mercado angolano, 

que diminuíram 26,4% (excluindo as exportações para Angola, as 

exportações globais de mercadorias diminuíram 0,2% face a janeiro de 

2014). Embora se trate apenas do primeiro mês do ano, a AICEP 

acompanha esta evolução com a máxima atenção. 

 

Para o conjunto do ano importa ressalvar que, de acordo com o Inquérito 

sobre Perspetivas de Exportação de Bens (IPEB), divulgado pelo INE no 

passado dia 3 de março, as expectativas das empresas exportadoras de 

bens apontam para uma aceleração anual das exportações: as empresas 

perspetivam um aumento nominal de 2,5% nas exportações de bens em 

2015, mais 2 pp que as suas estimativas para 2014.  
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Complementarmente, e tendo em consideração que as exportações de 

serviços, em que se inclui o turismo, e que representam cerca de 1/3 das 

exportações totais, têm revelado um dinamismo acrescido em relação às 

exportações de bens, perspetivando-se que, em 2015, as exportações 

totais (de bens e serviços) registem uma evolução positiva e superior à 

de 2014, como projetado pelas instituições especialistas na matéria, quer 

interna, quer externamente (como o Banco de Portugal, a Comissão 

Europeia ou a OCDE, por exemplo). 

 

A aicep Portugal Global tudo continuará a fazer para ajudar os 

empresários portugueses nos seus processos de 

internacionalização, de molde a contribuir, de forma decisiva, para o 

crescimento sustentável da economia nacional. 
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