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Comunicado de Imprensa 

 

Exportações Portuguesas de Mobiliário e Colchoaria crescem 12% no primeiro 

semestre de 2015  

O volume de vendas no primeiro semestre de 2015 posiciona-se acima dos 773 milhões de euros, crescimento 

homólogo de 12%. 

 

De acordo com a publicação pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) as exportações do setor de mobiliário e 

colchoaria, aumentaram 12% no primeiro semestre do ano quando comparado com o período homólogo de 2014. 

 

Em termos de mercados, França (como principal mercado de destino) com 221 milhões de euros em vendas, cresce 

16% face a igual período de 2014, com uma quota de 29% do total de exportações do período em análise. 

 

 Espanha ocupa a segunda posição no ranking dos parceiros comerciais com uma quota de 26%, verifica um 

crescimento, em termos homólogos, de 13%, atingindo um volume de vendas de 203 milhões de euros.  

 

Alemanha mantém a terceira posição do ranking com uma quota de 9% das exportações com um decréscimo de 

3%, atingindo um volume de vendas de 66 milhões de euros. 

 

Angola que durante muito tempo ocupava a terceira posição, passa a ocupar o quinto lugar com uma quota de 5% e 

um decréscimo homólogo de 38%.  

 

Não podemos deixar de salientar a China que ocupa a 12ª posição do ranking com um crescimento de 64%, 

atingindo um volume de vendas acima de 6 milhões de e euros. 

 

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

 

Primeiro semestre de 2015 (período homologo)  

Mercado Valor Peso  Variação 

França 221.854.878,00€ 28,67% 16,05% 

Espanha 203.920.326,00€ 26,35% 13,42% 

Alemanha 66.002.004,00€ 8,53% -2,73% 

Reino Unido 45.925.480,00€ 5,93% 32,93% 

Angola 42.160.905,00€ 5,45% -37,94% 

E.U.A 30.547.416,00€ 3,58% 37,33% 

Países Baixos 20.093.148,00€ 2,60% 41,22% 

Hungria 18.236.714,00€ 2,% 59% 

Suécia 18.124.809,00€ 2,34% -0.02% 

Bélgica 13.881.268,00€ 1,79% 54,34% 
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Em termos de produto, as vendas internacionais comportaram-se da seguinte forma:  

 

Primeiro semestre de 2015 

CNC
1
 Valor Peso Variação 

Assentos 388.803.280,00€ 50,24% 19,34% 

Mob. Medicina 10.771.232,00€ 1,39% 9,72% 

Mob. Casa e Outros Fins 232.105.691,00€ 41,75% 3,57% 

Colchoaria 51.197.833,00€ 6,62% 11,43% 

 

 

As importações registam um crescimento de 16% face a igual período homólogo, fixando-se nos 329 milhões de 

euros. 

 

O saldo da balança comercial sectorial contínua superavitário, registando a importância de 444 milhões de euros. 

 

A taxa de cobertura das exportações pelas importações do período em referência é de 235%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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 Código de Nomenclatura Combinada. 
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