
 

 

 

Portugal cria tendências no 25º aniversário da Casa Decor 

 

Lisboa, 8 de maio de 2017. A AICEP organiza, de 10 de maio a 18 de junho, a 

participação portuguesa na Casa Decor, em Madrid, com 19 empresas portuguesas 

da Fileira Casa. Empresas produtoras de bens e serviços que aliam a tradição ao 

Design, oferecendo o que de melhor se produz em Portugal neste domínio. 

Na edição que assinala os 25 anos da Casa Decor, participam 19 empresas portuguesas 

(21 marcas) que apostam em peças que aliam a qualidade superior com o design de 

autor, sem nunca perderem a essencial funcionalidade, entre mobiliário, têxtil-lar, 

tecidos, iluminação, tapetes, pavimento de madeira, cerâmica (azulejos e decoração), 

ambientadores, papel de parede, louças sanitárias e mármore. 

“A Fileira Casa portuguesa tem vindo a diferenciar-se através da criação de produtos 

de gama alta e esta é uma oportunidade única para Portugal mostrar que vai além da 

tradição. Portugal quer e tem potencial para criar tendências, afirmando-se como um 

país de excelência na arte de decorar”, afirma o Presidente da AICEP, Luís Castro 

Henriques.  

Portugal terá um espaço de 73m2 que vão ser transformados numa suite de hotel com 

zona de dormir, zona para refeição, zona de estar e casa de banho pelo consagrado 

decorador espanhol Raúl Martins, num edifício emblemático de Madrid, o António 

Maura 8, no exclusivo Barrio Los Jerónimos.  

Em 2016, a Casa Decor mobilizou mais de 40 mil visitantes, 750 jornalistas e 200 meios 

de comunicação. A participação de Portugal em 2016, que contou com 120 

produtos, foi um sucesso. O projeto nacional arrecadou três prémios -  Melhor 

Projeto, Melhor Profissional e Menção Especial (prémio atribuído pelo público) - e 

deu origem a mais de 300 mil euros em volume de negócios para as empresas 

participantes. 

“Esta edição vai projetar o posicionamento de Portugal e da Fileira Casa que 

encontram aqui o palco ideal para promover a excelência do design, inovação e 

qualidade dos seus produtos no exigente mercado espanhol. O envolvimento de 19 

empresas, algumas concorrentes e outras complementares, constitui uma proposta de 



valor forte e competitiva”, refere o Embaixador de Portugal em Madrid, Francisco 

Ribeiro de Menezes.  

Esta é uma oportunidade para Portugal apresentar os seus produtos a arquitetos, 

decoradores e designers internacionais e ainda ao público em geral. Através de peças 

que apostam em designs requintados corporizados em materiais nobres, Portugal 

mostra que vai além da tradição.  

As empresas nacionais presentes nesta 52ª edição da Casa Decor representam a Fileira 

Casa que inclui os setores do mobiliário, têxteis-lar, iluminação e utilidades 

domésticas. Esta Fileira gera um volume de negócios anual de 3 mil milhões de euros, 

dos quais 2,7 mil milhões são provenientes da exportação de produtos para 172 países.  

Entre 2012 e 2016 Portugal passou de 22º para 19º maior exportador mundial de 

produtos desta Fileira. Portugal tem vindo a aumentar a sua quota de mercado em 

quase todos os sectores. A Fileira Casa integra quase 8 mil empresas que 

correspondem a mais de 56 mil postos de trabalho.  

 

SOBRE A CASA DECOR 

A Casa Decor é um evento de grande impacto mediático que se realiza todos os anos 

na capital espanhola. É uma das maiores exposições de interiores, arquitetura, design 

e arte, uma mostra privilegiada de produtos no âmbito da decoração onde a qualidade 

e a autenticidade são os requisitos essenciais exigidos às empresas que nela 

pretendam participar. Em 2016, mobilizou 40 mil visitantes, 750 jornalistas, 80 

empresas em mais de 4000 m2 decorados. Oferece grande projeção e prestígio às 

empresas que nela participam e fixa tendências no setor da decoração. 

SOBRE RAÚL MARTINS 

Colaborou com alguns dos mais conceituados decoradores espanhóis como Pascua 

Ortega e Isabel López-Quesada. Destaca-se pela elegância e sofisticação, valores que 

Portugal assume nas suas peças. Raúl Martins deixou-se encantar pela descoberta dos 

produtos portugueses e vai apresentar um Portugal moderno e diferenciador.  
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