Comunicado de Imprensa

Exportações de mobiliário e colchoaria crescem 8% no primeiro semestre de 2013

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as exportações de mobiliário e colchoaria
cresceram 8% no período de Janeiro a Junho de 2013 (variação homóloga), ultrapassando os quinhentos e noventa
e nove milhões de euros (599 milhões de euros) de vendas para 128 mercados.

Comparativamente a igual período de 2011, as vendas internacionais do sector registaram um acréscimo de 12%.

O mês de Junho cresce 6% comparativamente a igual mês do ano passado, contudo, regista um decréscimo de 5%
face ao mês de Maio do presente ano (que havia, por seu turno, registado um crescimento de 4% face a Abril).

Em termos de mercados, França com 176 milhões de euros em vendas, cresce 3% face a igual período de 2013,
mantendo-se, com uma quota de 29% do total de exportações do período em análise, como principal mercado de
destino. Comparativamente a 2012, este mercado perde 2% em termos de quota de exportações.

Espanha decresce, em termos homólogos, 4%, atingindo um volume de vendas de 152 milhões de euros. Embora
perdendo 3% de quota das exportações face a igual período do ano passado, com o registo de 26% no primeiro
semestre mantêm a segunda posição do ranking dos parceiros comerciais.

A Angola continua a ocupar a terceira posição do ranking com uma quota de 11% das exportações, mantendo o
mesmo registo verificado em igual período de 2012. Com um volume de vendas de 66 milhões de euros apresenta
um acréscimo de 9% face ao primeiro semestre do ano passado.

Segue quadro ilustrativo da performance dos dez principais destinos comerciais do sector:

Janeiro – Junho 2013 (período homologo)
Mercado

Valor

Peso

Variação

França

176.616.839,00€

29,48%

2,93%

Espanha

152.862.477,00€

25,51%

-3,61%

Angola

66.408.414,00€

11,08%

9,32%

Alemanha

53.599.994,00€

8,95%

36,94%

Suécia

18.495.434,00€

3,09%

-29,38%

E.U.A

16.745.850,00€

2,80%

132,24%

Países Baixos

16.065.769,00€

2,68%

8,45%

Reino Unido

12.801.537,00€

2,14%

36,06%

Bélgica

8.031.999,00€

1,34%

2,68%

Suíça

6.902.558,00€

1,15%

25,32%
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Em termos de produto, as vendas internacionais comportaram-se da seguinte forma:

Janeiro – Junho 2013
CNC

1

Valor

Peso

Variação

250.964.284,00€

41,89%

-0,16%

Mob. Medicina

9.273.539,00€

1,55%

30,88%

Mob. Casa e Outros Fins

295.524.839,00€

49,33%

15,82%

Colchoaria

43.357.168,00€

7,24%

6,87%

Assentos

2

As importações registam um decréscimo de 16% (250 milhões de euros em compras) face a igual período de 2012.

A taxa de cobertura das exportações pelas importações do período em referência é de 239%, superando a marca
alcançada no mesmo período em 2012 (185%).

O saldo da balança comercial sectorial contínua superavitário, registando a importância de 348 milhões de euros,
um crescimento homólogo de 37%.

Para mais informações contactar:
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Código de Nomenclatura Combinada.
Exclui assentos para automóveis e aeronaves.
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