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Comunicado de Imprensa 

 

Exportações de mobiliário e colchoaria superaram expetativas  

 

O volume de vendas acumuladas para o estrangeiro posiciona-se acima 1.3 mil milhões de euros, crescimento 

homólogo de 13% de janeiro a dezembro de 2014 

 
Os dados do comércio internacional divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, dão conta de um 

resultado bastante positivo de vendas das empresas do setor de mobiliário para o estrangeiro. 

 

O valor das exportações no período compreendido de janeiro a dezembro de 2014 aumentou 13%, em termos 

acumulados homólogos, totalizando 1,388 mil milhões de euros. 

 

Em termos de mercados, França (como principal mercado de destino) com 361 milhões de euros em vendas, cresce 

2% face a igual período de 2013, com uma quota de 26% do total de exportações do período em análise. 

 

 Espanha cresce, em termos homólogos 11%, atingindo um volume de vendas de 360 milhões de euros. Mantém a 

segunda posição no ranking dos parceiros comerciais, com uma quota de 26%, começa a aproximar-se cada vez 

mais do mercado francês. 

 

Angola ocupa a terceira posição do ranking com uma quota de 10% das exportações mas com um decréscimo 

homólogo de 1%.  

 

Salientamos o crescimento homólogo de 151% no Reino Unido posicionando-o no quinto lugar do ranking dos 

TOP10. 

  

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

 

Janeiro – dezembro 2014 (período homologo)  

Mercado Valor Peso  Variação 

França 361.912.282,00€ 26% 2,03% 

Espanha 360.384.836,00€ 26% 11,27% 

Angola 142.367.801,00€ 10,25% -1% 

Alemanha 132.505.619,00€ 9,54% 24,24% 

Reino Unido 74.037.103,00€ 5,33% 151,17% 

E.U.A 47.639.172,00€ 3,43% 33,37% 

Suécia 33.647.758,00€ 2,42% -6% 

Hungria 30.151.610,00€ 2% 426% 

Países Baixos 28.230.629,00€ 2% -2% 

Bélgica 19.849.374,00€ 1,43% 27% 
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Em termos de produto, as vendas internacionais comportaram-se da seguinte forma:  

 

Janeiro – Dezembro 2014 

CNC
1
 Valor Peso Variação 

Assentos 638.187.512,00€ 45,95% 22,33% 

Mob. Medicina 18.635.018,00€ 1,34% -3,63% 

Mob. Casa e Outros Fins 638.422.861,00€ 45,97% 6,46% 

Colchoaria 93.634.739,00€ 6,74% 0,87% 

 

 

As importações registam um crescimento de 16% face a igual período homólogo, fixando-se nos 582 milhões de 

euros. 

 

O saldo da balança comercial sectorial contínua superavitário, registando a importância de 806 milhões de euros. 

 

A taxa de cobertura das exportações pelas importações do período em referência é de 238%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

mailto:ana.barros@apima.pt
http://www.apima.pt/
http://www.interfurniture.pt/

