Motos evoluiram em 2017

O mercado de ciclomotores novos matriculados pelos representantes oficiais das marcas totalizou 290
unidades em Dezembro de 2017, tendo apresentado uma evolução positiva de 42,9% face ao mês
homólogo de 2016. Em termos acumulados, de Janeiro a Dezembro de 2017, foram matriculados 3.091
ciclomotores, ou seja 18,5% de evolução positiva face a 2016. Nas motos, em Dezembro de 2017 foram
matriculados em Portugal 948 unidades, o que representou uma queda de 25,4% face a igual mês de
2016. Em termos acumulados, nos doze meses de 2017, o número de unidades matriculadas cresceu
25,6% face ao período homólogo do ano anterior, tendo sido colocados em circulação 24.813 novos
motociclos. Quanto ao número acumulado de motociclos até 125 cm3 matriculados nos últimos doze
meses de 2017, este situou-se nas 14.514 unidades, o que representou um aumento de 19,0% face a
igual período do ano anterior.

O mercado de triciclos situou-se em 9 unidades vendidas em Dezembro de 2017, o que representou uma
quebra de 40,0% face a igual mês de 2016. No total de 2017 as matrículas de triciclos registaram um
decréscimo de 41,3% em relação ao período homólogo de 2016, tendo sido vendidas 91 unidades. O
mercado de quadriciclos situou-se nas 58 unidades matriculadas em Dezembro de 2017, o que
representou um decréscimo de 50,0% face a igual mês de 2016, enquanto no acumulado de 2017, as
matrículas de quadriciclos registaram um crescimento de 3,1% em relação ao período homólogo de 2016,
tendo sido matriculados 1.187 quadriciclos. Os ATV’s registaram, em Dezembro de 2017, um total de 12
unidades vendidas em Portugal, o que representou um decréscimo de 78,6% face ao mês homólogo de
2016. Quanto às matrículas acumuladas, nos doze meses de 2017, estas situaram-se em 389 unidades,
o que representou uma diminuição de 10,6%. Por último, os Minicarros registaram, no mês de Dezembro
de 2017, um total de 47 unidades matriculadas, o que se traduziu numa queda de 23,3% enquanto
nas matrículas acumuladas em 2017, o mercado cresceu 11,5%, o que correspondeu a 799 unidades
introduzidas no consumo.
fonte:ACAP
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