
Produto:

Identificação dos potenciais mercados e das maiores oportunidades para exportação do produto designado.

848071                                Moldes para borracha ou plástico, para moldagem por injeção ou por compressão

Top países
(até um máximo de 20 países)

Volume total de
importações

2016 (Milhões EUR)

Taxa de crescimento
 médio anual
2013 - 2016

Quota de Portugal
no país face ao

mundo
Estados Unidos da América
México
Japão
Alemanha
Vietname
Itália
República Checa
Espanha
Suiça
Índia
Turquia
Canadá
Polónia
Reino Unido
Áustria
Hungria
Eslováquia
Bélgica
Roménia
Argentina

1,476.92 9.9% 3.5% Abaixo quota mundial
1,216.61 11.4% 15.5% Abaixo quota mundial
670.46 12.7% 15.1% Abaixo quota mundial
666.50 2.0% 2.5% Acima quota mundial
344.97 26.6% 92.4% Abaixo quota mundial
249.33 7.6% 7.3% Abaixo quota mundial
222.35 12.5% 7.3% Acima quota mundial
181.67 10.5% 44.1% Acima quota mundial
179.99 5.9% -8.9% Abaixo quota mundial
175.40 15.4% -30.8% Abaixo quota mundial
171.46 5.6% 3.8% Abaixo quota mundial
168.19 3.2% -17.6% Abaixo quota mundial
153.71 14.1% 11.6% Acima quota mundial
141.35 13.4% -1.6% Acima quota mundial
139.66 6.1% 21.5% Abaixo quota mundial
88.49 8.1% 1.2% Acima quota mundial
73.53 18.6% -12.8% Acima quota mundial
57.15 0.8% 1.0% Acima quota mundial
55.46 10.2% 20.6% Acima quota mundial
52.38 2.0% -49.6% Abaixo quota mundial

Mundo 9,801.85 4.7% 0.8%

Conheça os guias dos países em www.novobanco.pt/ISKO.

No NOVO BANCO apoiamos as exportações da sua empresa. Entre em contacto com o Departamento Comercial
Internacional através do email negocio.internacional.pt@novobanco.pt.

Disclaimer:
O presente estudo foi produzido pelo NOVO BANCO, S.A. (o «NOVO BANCO»), com um objectivo meramente informativo e tem por base
informações obtidas a partir do site da UN Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social
Affairs/ Statistics Division) em http://comtrade.un.org/db/. O conteúdo dos estudos efetuados pelo NOVO BANCO é sempre baseado em
informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras
consideradas credíveis. Contudo, o NOVO BANCO não garante a sua exatidão ou integralidade.
As informações expressas neste estudo referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando
o NOVO BANCO, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações apresentadas não
constituem nenhuma recomendação de investimento.
O NOVO BANCO não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização da presente
informação. Sobre determinados países ou entidades poderão existir sanções internacionais que limitem ou impeçam o estabelecimento de
relações comerciais, não estando este facto contemplado no estudo.
As informações prestadas não vinculam o NOVO BANCO, não podendo o NOVO BANCO, por isso, ser responsabilizado, em qualquer
circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a
essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.
Caso necessite de algum esclarecimento adicional relativo a esta informação, por favor contacte o Departamento Comercial Internacional através
do email negocio.internacional.pt@novobanco.pt.

Fontes: NOVO BANCO; UN Comtrade, DESA/UNSD.

Taxa de variação
anual

2015 - 2016


