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Comunicado de Imprensa 

 

 

Exportações do Sector de Mobiliário e Colchoaria no terceiro trimestre 2015 subiram 

13% para os mercados externos, quando comparado com igual período de 2014. 

Apima estima que 2015 seja um ano recorde nas exportações de mobiliário e 

Colchoaria. 

 

O volume global das exportações portuguesas de mobiliário e colchoaria posiciona-se acima 

dos mil milhões de euros nos primeiros 9 meses do ano 2015, um valor recorde que representa 

uma variação de 13% face ao registado no ano anterior, de acordo com os mais recentes dados 

do  Instituto Nacional de Estatística (INE).  

 

Em termos de mercados, França (como principal mercado de destino) com 326 milhões de 

euros em vendas, cresce 20% face a igual período de 2014, com uma quota de 28% do total de 

exportações do período em análise. 

 

 Espanha ocupa a segunda posição no ranking dos parceiros comerciais com uma quota de 

26%, atingindo um volume de vendas de 303 milhões de euros.  

 

Alemanha mantém a terceira posição do ranking com uma quota de 8% das exportações e com 

um decréscimo de 3%, atingindo um volume de vendas de 94 milhões de euros. 

 

Angola que durante muito tempo ocupou a terceira posição, continua a decrescer com uma 

quota de 5% e um decréscimo homólogo de 36%, posiciona-se no 5º dos Top 10. 

 

Não podemos deixar de salientar a Eslováquia que apesar de ter uma quota de mercado de 1% 

teve um crescimento de 5237%, atingindo um volume de vendas acima de 14 milhões de e 

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

 

Primeiros Nove meses do Ano de 2015 (período homologo)  

Mercado Valor Peso  Variação 

França 326.816.707,00€ 28,20% 20,21% 

Espanha 303.808.473,00€ 26,21% 12,86% 

Alemanha 94.924.647,00€ 8,19% -3,55% 

Reino Unido 71.070.034,00€ 6,13% 34,26% 

Angola 65.533.365,00€ 5,65% -36,23% 

E.U.A 46.985.452,00€ 4,05% 31,59% 

Países Baixos 28.461.259,00€ 2,46% 37,01% 

Hungria 27.011.796,00€ 2,% 51% 

Suécia 18.124.809,00€ 2,34% -0.02% 

Bélgica 19.828.034,00€ 1,71% 44,29% 
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Em termos de produto, as vendas internacionais comportaram-se da seguinte forma:  

Terceiro Trimestre de 2015 

CNC1 Valor Peso Variação 

Assentos 577.224.818,00€ 49,81% 22,28% 

Mob. Medicina 15.920.638,00€ 1,37% 19,83% 

Mob. Casa e Outros Fins 485.446.856,00€ 41,89% 3,45% 

Colchoaria 80.359.526,00€ 6,93% 12,37% 

 

 

 

 

As importações registam um crescimento de 18% face a igual período homólogo, fixando-se 

nos 511 milhões de euros. 

 

O saldo da balança comercial sectorial contínua superavitário, registando a importância de 647 

milhões de euros. 

 

A taxa de cobertura das exportações pelas importações do período em referência é de 226%. 

 

 

 

 

 

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. 
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