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V enda de telemóv eis cai 21 % em Portugal no 2.º trimestre
Consumidores portugueses compram menos 96 mil telemóveis por mês.
Segmento dos smartphones crescem 37%, para as 457 mil unidades vendidas
0

Por Paula Brito

Venda de telemóveis cai 21%
em Portugal no 2.º trimestre
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vendas de telemóveis em Portugal?
PUB

Samsung ganha terreno graças ao Android
D.R.
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As v endas dos telem óv eis em Portugal, no segundo trim estre
Imperial: 80 anos e 40
toneladas depois

de 2012, caíram 21%, totalizando 1,08 m ilhões de unidades.

Única empresa que produz
chocolate em Portugal...

Segundo rev ela o estudo IDC European Mobile Phone Tracker, foram

A fábrica de chocolate

queda registada em períodos homólogos.

Duas fábricas que permitem
resposta imediata a...

Durante o trimestre em análise, foram v endidos 623 mil unidades de

v endidos menos 96 mil telefones por mês, o correspondente à maior

telefones tradicionais, uma descida de 37 % face ao segundo trimestre de
Chocolate Imperial

“Todos nascemos a gostar de
chocolate”

O chocolate era uma bebida
energética e...

201 1 .
Por outro lado, refere ainda o mesmo estudo, que foram também
v endidas 457 mil unidades de smartphones, um crescimento de 37 %
face ao período homólogo. O segmento dos smartphones representou

"Para a prova contam todos os sentidos"

42% das v endas totais do trimestre.
“O segundo trimestre continuou a ser afetado pela forte contração da

www.dinheirovivo.pt/Buzz/Artigo/CIECO058032.html
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procura em v irtude da deterioração da economia portuguesa. Apesar da

Trabalho:
provar
"Quem não
gostaede
desenvolver novos...
chocolate?"

queda v erificada, que afetou a maioria dos fabricantes, a quota de
mercado da Samsung continua a crescer no segmento dos smartphones.

Mais antigos funcionários da
Imperial...

A gama de produtos Galax y continua a ser um caso de sucesso em toda a
europa, ao qual os consumidores portugueses não têm sido
indiferentes”, justifica Francisco Jerónimo, responsáv el europeu de
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research da Área de Telefones Móv eis da IDC.
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vezes...

V erifica-se também que, à semelhança do que aconteceu na Europa, os

Grécia aluga 40 ilhas para
ajudar a pagar...

prev istos para o terceiro trimestre, têm contribuído para que muitos

rumores de lançamento de v ários modelos dos principais fabricantes,
consumidores adiem a intenção de compra de smartphones. A tendência

Aluguer por 50 anos poderá
ajudar a aumentar...

afetou principalmente a alta gama do mercado.
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Outra das constatações do estudo é que Samsung e Sistema Operativ o
Android lideram no mercado português

A experiência é a maior mais
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ANTERIOR | 1 de 2 | SEGUINTE

LER O ARTIGO COMPLETO JÁ

Guia completo: Saiba tudo o
que vai mudar

Os produtos de média gama registam
as maiores vendas, com o domínio do
sistema operativo Android

Veja aqui onde chega a
austeridade anunciada...
Saiba quanto paga a mais de
taxa

0

Tw eetar

2

mail

share

Estatisticas:

4

0

Com a subida da TSU os
trabalhadores veem o...

Comentários (0)

Comente o Artigo

Quanto poupam as empresas
Seja o(a) primeiro(a) a comentar

O governo diminuiu a TSU
para as empresas para...

Escalões de IRS vão mudar.
Sabe qual é o seu?...

Governo quer simplificar
escalões de IRS já no...
As 10 melhores universidades
do mundo

O MIT, nos Estados Unidos,
foi considerada a...
Educação. Quem gasta mais?

A Dinamarca encabeça o
ranking dos países da...

Opinião&Blogs

Comunidade
+VISTOS

Hotel Brasil
Por João Almeida Moreira

Vêm aí os bárbaros (A troika)

Por

Conv idado da semana

SHARE

19:44

Os financeiros não são como nós

Log In | Registo
+ACTIVOS

Gaspar paga m etade da dívida ‘secreta’ de
Teixeira dos Santos

2

Guia com pleto: Saiba tudo o que vai m udar

3

Escalões de IRS vão m udar. Sabe qual é o
seu? Veja a tabela atual

4

Está desem pregado? Abra aqui os seus
horizontes

5

Roteiro da m anif de sábado: "Que se lixe a
troika querem os as nossas vidas"

6

Gaspar só precisa de cortar 850 m ilhões m as
pediu seis vezes m ais

7

O texto de um a cidadã de 32 anos que se
tornou viral

Por

Pedro Bidarra

SHARE

04:18

Junte-se ao movimento da marmita
Joana Petiz

SHARE

Por

Slideshows

A REDE

1

SHARE

14:10

+SHARE

Casas de sonho também pagam...

SHARE

BUZZ
Coleção Privamera/Verão 2013
Lacoste de Felipe Oliveira...
337 VIEWS

BUZZ
As invasões francesas no Festival de
Veneza
1445 VIEWS

Inserir email

Tudo é
Economia
www.dinheirovivo.pt/Buzz/Artigo/CIECO058032.html

Empresas
Mercados
Economia
Emprego

Cotações
Vídeos
Gráficos
Slideshows

Termos de Uso
Contactos
Equipa

Comunidade
Feedback
Comentários

Twitter
Facebook
RSS
Mobile

2/3

