Comunicado de Imprensa

Exportações do setor de mobiliário e colchoaria verificam um crescimento homólogo
de 15% no primeiro quadrimestre de 2016
Os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de abril revelam uma subida de 15% nas
exportações das empresas do setor de mobiliário e colchoaria.

O valor das exportações no período em análise, janeiro a abril 2016, totalizou 582 Milhões de Euros.
Os principais destinos de exportação deste setor continuam a ser França, Espanha e Alemanha.

- A França (como principal mercado de destino) com 182 milhões de euros em vendas, cresce 24% face a igual
período de 2015, com uma quota de 31% do total de exportações do período em análise.

- Espanha cresce, em termos homólogos 26%, atingindo um volume de vendas de 166 milhões de euros. Mantém a
segunda posição no ranking dos parceiros comerciais, com uma quota de mercado de 29%.

- Alemanha ocupa a terceira posição do ranking com uma quota de 6% das exportações, mas com um decréscimo
homólogo de 19%.
Não podemos deixar de salientar o aumento das exportações para o Reino Unido e para os E.U.A. com um
crescimento de 4% e 26%, quando comparados com igual período de 2015.

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

Janeiro a abril 2016 (período homologo)
Mercado

Valor

Quota

Variação

França

182.695.018,00 €

31,36%

23,75%

Espanha

166.235.067,00 €

28,54%

26,22%

Alemanha

35.622.758,00 €

6,12%

-19,07%

Reino Unido

31.907.087,00 €

5.48%

4,09%

E.U.A.

23.264.289,00 €

4%

26,66%

Angola

17.246.891,00 €

2,96%

-38,93%

Suécia

15.257.879,00 €

2,62%

14,62%

Países Baixos

12.252.324,00 €

2,10%

-15,06%

Hungria

9.584.955,00 €

2,00%

-20,00%

Bélgica

8.555.150,00 €

1,47%

-7,41%
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Em termos de produto, as vendas internacionais comportaram-se da seguinte forma:

Janeiro a Abril 2016
CNC1

Valor

Peso

Variação

Assentos

582.487.347,00€

53,31%

20,81%

Mob. Medicina

6.152.342,00€

1,06%

-23,37%

Mob. Casa e Outros Fins

231.228.810,00€

39,70%

8,52%

Colchoaria

40.423.128,00€

6,94%

19,69%

As importações registam um crescimento de 18% face a igual período homólogo, fixando-se nos 256 milhões de
uros.

O saldo da balança comercial sectorial contínua superavitário, registando a importância de 326 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.
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