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Comunicado de Imprensa 

 

Exportações de mobiliário e colchoaria continuam a registar crescimento 

 

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as exportações de mobiliário e colchoaria 

cresceram 9% no período de Janeiro a Setembro de 2013 (variação homóloga), ultrapassando os oitocentos e 

oitenta e um milhões de euros (881 milhões de euros) de vendas para 130 mercados.  

 

 

O mês de Setembro cresce 15% comparativamente a igual mês do ano passado, e regista um crescimento de 45% 

face ao mês de Agosto do presente ano.  

 

Em termos de mercados, França com 256 milhões de euros em vendas, cresce 6% 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 1% em termos de quota de exportações. 

 

Espanha decresce, em termos homólogos, 1%, atingindo um volume de vendas de 225 milhões de euros. Apesar do 

decréscimo, este mercado mantem a segunda posição no ranking dos parceiros comerciais, com uma quota de 26%. 

 

  

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.  

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

 

 

Janeiro – Setembro 2013 (período homologo)  

Mercado Valor Peso  Variação 

França 256.774.017,00€ 29,11% 5,75% 

Espanha 225.303.174,00€ 25,55% -1,40% 

Angola 100.984.961,00€ 11,45% 4,65% 

Alemanha 78.278.606,00€ 8,88% 31,43% 

E.U.A 26.327.373,00€ 2,99% 121,41% 

Suécia 25.816.915,00€ 2,93% -25,01% 

Países Baixos 21.673.677,00€ 2,46% 4,95% 

Reino Unido 20.459.301,00€ 2,32% 46,13% 

Bélgica 11.860.960,00€ 1,34% 11.74% 

Suíça 9.901.457,00€ 1,12% 18,74% 
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Em termos de produto, as vendas internacionais comportaram-se da seguinte forma:  

 

Janeiro – Setembro 2013 

CNC
1
 Valor Peso Variação 

Assentos
2
 359.913.778,00€ 40,81% 1,04% 

Mob. Medicina 14.124.994,00€ 1,60% 30,61% 

Mob. Casa e Outros Fins 439.259.377,00€ 49,80% 15,31% 

Colchoaria 68.661.246,00€ 7,79% 10,58% 

 

As importações registam um decréscimo de 14% face a igual período homólogo, fixando-se nos 362 milhões de 

euros. 

 

A taxa de cobertura das exportações pelas importações do período em referência é de 243%, superando a marca 

alcançada no mesmo período em 2012 (193%). 

 

O saldo da balança comercial sectorial contínua superavitário, registando a importância de 519 milhões de euros, 

um crescimento homólogo de 34%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações contactar: 

Ana Barros 

ana.barros@apima.pt  

Telf.: +351 225 025 872 

Tlm.: +351 919 198 323 

www.apima.pt  

www.interfurniture.pt  

 

 

 

 

                                                 
1
 Código de Nomenclatura Combinada. 

2
 Exclui assentos para automóveis e aeronaves. 
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