
NEWSLETTER #17

EXPORTAÇÕES TÊXTEIS VOLTAM A BATER RECORDES EM 2018
E FECHAM DÉCADA DE OURO DE RECUPERAÇÃO E CRESCIMENTO

As exportações de têxteis e vestuário de 2018 atingiram o valor de 5.314 milhões de euros, o valor mais alto registado nas vendas ao exterior desta
indústria, tendo registado um crescimento de 2% face a 2017, segundo os dados divulgados hoje pelo INE.

As exportações de têxteis para o lar e outros artigos têxteis confecionados registaram um crescimento de 5%, sendo a categoria mais dinâmica. As
exportações de matérias têxteis, assim como, de vestuário aumentaram 1,4%.

Espanha lidera o ranking dos principais destinos com uma quota de 31,9% mas, à semelhança do ano anterior, registou uma queda de 3,9%, ou seja,
menos 68 milhões de euros face a 2017.

A Itália foi o destino que mais cresceu, com um aumento absoluto de cerca de 85 milhões de euros (correspondendo a uma taxa de crescimento de
34,8%) e passou a representar 6,2% do total das exportações deste setor, seguida pela Holanda, para onde exportámos mais 24 milhões de euros (ou
seja, +12,2%) e pela China, com um acréscimo de 22 milhões de euros (+62,1%).

Para além da Espanha, no ranking dos principais 5 destinos há a assinalar a queda das exportações para o Reino Unido, em -3,3% (menos 13,6 milhões
de euros).

No período em análise, o saldo da balança comercial deste setor foi de 1.006 milhões de euros, com uma taxa de cobertura de 123%.

Importa assinalar que, para este extraordinário resultado: novo recorde das exportações do sector e uma década de crescimento permanente, muito
contribuíram os programas de internacionalização From Portugal, que a ATP e a ASM realizam todos os anos, assim como os de imagem Fashion
From Portugal, destinados a posicionar superiormente a têxtil e o vestuário portugueses nos mercados internacionais, algo que está a ser plenamente
conseguido, uma vez que o “made in Portugal” nos produtos de moda tem ganho uma reputação acrescida à escala global, sendo, hoje, o nosso país
identificado com uma indústria de excelência, inovadora e criativa.

Vila Nova de Famalicão, 22 de fevereiro de 2019
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