Comunicado de Imprensa

Exportações de mobiliário mantêm tendência de crescimento
APIMA prevê fim de 2011 com um volume de vendas acumuladas para o estrangeiro acima dos mil
milhões

As exportações de mobiliário e colchoaria cresceram 10% no período de Janeiro a Outubro de 2011
(variação homóloga), totalizando 899 milhões de euros.
No seguimento da divulgação dos dados estatísticos do sector pelo INE, e faltando ainda os dados
referentes ao bimestre em curso (Novembro/Dezembro), a APIMA prevê o encerramento de 2011 com
um crescimento na ordem dos 9% (face a 2010), que, a verificar-se, coloca, pela primeira vez, as
exportações da indústria de mobiliário e colchoaria acima dos mil milhões de euros.

No período analisado, Espanha continua a ser o principal destino das exportações, com 318 milhões de
euros (cresce 2%). O mercado francês mantém a segunda posição, com 255 milhões de euros (cresce
14%), seguido de Angola, com 82 milhões de euros (diminuiu 9% face ao período homólogo), da
Alemanha, com 51 milhões de euros (cresce 30%) e da Suécia, com 35 milhões de euros (cresce 20%).
Tal como se havia verificado durante o primeiro semestre de 2011, os cinco principais mercados
representam 83% do total das exportações do sector.

Nas palavras de Hugo Vieira, estes valores constituem um feito histórico, sobretudo tendo em conta a
profunda crise económica e financeira em que a Europa se encontra, neste momento, mergulhada.
Reitera que este é mais um sinal de que a aposta feita, tanto pelas empresas como pela associação do
sector, na internacionalização, deve continuar.

O saldo da balança comercial merece igualmente nota positiva.

Com um saldo superavitário superior a 367 milhões de euros, faltando ainda dois meses para o
encerramento estatístico do ano, o sector supera já a sua melhor marca (atingida em 2010, com 359
milhões de euros).
O fosso crescente entre as exportações e importações é elucidativo do esforço e contributo desta
indústria para o país.
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