Comunicado de Imprensa

Exportações Portuguesas de Mobiliário e Colchoaria continuam a aumentar,
cresceram 8% no primeiro trimestre do ano 2015

O volume de vendas no primeiro trimestre de 2015 posiciona-se acima dos 376 milhões de euros, crescimento
homólogo de 8%.

De acordo com a publicação desta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) as exportações do setor
de mobiliário e colchoaria, aumentaram 8% no primeiro trimestre do ano quando comparado com o período
homólogo de 2014.

Em termos de mercados, França (como principal mercado de destino) com 107 milhões de euros em vendas, cresce
8% face a igual período de 2014, com uma quota de 29% do total de exportações do período em análise.

Espanha, cada vez mais próxima do mercado francês, ocupa a segunda posição no ranking dos parceiros comerciais
com uma quota de 27%, verifica um crescimento, em termos homólogos, de 14%, atingindo um volume de vendas
de 100 milhões de euros.

Alemanha mantém a terceira posição do ranking com uma quota de 9% das exportações com um decréscimo de 6%

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 39%.

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

Primeiro trimestre de 2015 (período homologo)
Mercado

Valor

Peso

Variação

França

107.861.275,00€

28,62%

8%

Espanha

100.559.689,00€

26,69%

14,13%

Alemanha

33.217.560,00€

8,62%

-5,79%

Reino Unido

23.192.530,00€

6,15%

34,60%

Angola

20.592.478,00€

5,46%

-39,46%

E.U.A

13.480.767,00€

3,58%

37,33%

Países Baixos

10.948.049,00€

2,91%

48,92%

Suécia

10.359.757,00€

2,75%

10,88%

Hungria

8.894.055,00€

2%

60%

Bélgica

6.895.294,00€

1,83%

62,95%
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Em termos de produto, as vendas internacionais comportaram-se da seguinte forma:

Primeiro trimestre de 2015
CNC

1

Valor

Peso

Variação

Assentos

189.472.488,00€

50,28%

15,80%

Mob. Medicina

5.723.985,00€

1,52%

12,26%

Mob. Casa e Outros Fins

157.350.574,00€

41,76%

1,12%

Colchoaria

24.277.257,00€

6,44%

3,65%

As importações registam um crescimento de 2% face a igual período homólogo, fixando-se nos 165 milhões de
euros.

O saldo da balança comercial sectorial contínua superavitário, registando a importância de 211 milhões de euros.

A taxa de cobertura das exportações pelas importações do período em referência é de 228%.
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Código de Nomenclatura Combinada.

2

