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P54 - COMENTÁRIOS DAS EMPRESAS 

1.  

- Concorrência de preços é bastante desleal; 

- A capacidade de inovação muito difícil e complicada; 

- Poucos apoios na divulgação aos mercados externos;  

- Muito pouco de apoios na recuperação de dinheiros de empresas difíceis.  

2.  

 - Acções tendentes à diminuição da concorrência desleal. Este ponto foi e será sempre o 

calcanhar de Aquiles desta indústria.  

- Situação agravada com a imigração clandestina e com as exigências (não questionadas 

pelos técnicos portugueses) e pouca fiscalização das normas U.E. ou seja, as poucas 

empresas legalizadas é que são obrigadas a pagar coimas (muitas vezes de obrigações 

desadequadas à nossa indústria).  

- Seria mais interessante um estudo de campo à actividade paralela do que mais um 

inquérito para um estudo das empresas organizadas.  

3.  

 - é inaceitável como ainda possam existir centenas para não dizer milhares de 

pequenas/médias empresas em laboração sem quaisquer condições de trabalho, sem 

serem fiscalizadas, sem licença de laboração, sem encargos sociais a vender produtos a 

qualquer custo, sendo evidentemente concorrência desleal e a criar sérias dificuldades às 

empresas que tentam cumprir com tudo o que é necessário o que acarreta avultado, 

investimento esse que essas empresas não têm. 

4.  

- Deveria haver simplificação legislativa no acesso às actividades de exploração e 

transformação 

- Desde que todos cumpram as normas exigidas pela lei e que todos sejam obrigados a 

cumpri-la.  

5.  

- O mesmo da anterior. Todas as empresas deverão ter as mesmas condições de 

trabalho, higiene, segurança, o que não acontece actualmente.  

- Sermos informados e canalizados para novos mercados, quer a nível nacional e 

internacional, a nossa associação tem-se vindo a esforçar nesse sentido mas só as 

grandes empresas têm possibilidades de participar quer em Feiras ou outros eventos.  
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- Concorrência desleal. Este é o factor n.º 1 da causa das dificuldades de quem cumpre a 

lei somos todos transformadores, pergunta-se porque é que nos vendemos por 100 

outros por 500. Obrigar a todos os transformadores de mármores e granitos terem as 

mesmas condições de trabalho segurança, higiene, para que todos tenham de praticar os 

mesmos preços. 

6.  

- Desburocratização da legislação e simplificação das condições de acesso à actividade e 

obtenção de licenciamentos.   

- Apoio à internacionalização e divulgação dos produtos produzidos nesta actividade  

- Criação de normas de qualidade. 

7.  

- É inadmissível que esteja um departamento do Estado com este estudo e esforço de 

apoio à industria das rochas e por de trás esteja outra entidade do Estado o Ministério do 

Ambiente a fazer exactamente o contrário. Rejeitando qualquer novo licenciamento de 

extracção ou ampliação dos já existentes pondo em causa todo o mercado de extracção e 

o mercado de transformação e comercialização e futuros investimentos no sector. 

- Simplificação legislativa seria para todos fazer cumprir as leis a todos seria bom para 

quem cumpre.  

- Os programas existentes já os utilizamos através das Associações industriais do sector 

com algum financiamento que tarda muito em ser devolvido. 

- O Estado teria de aplicar uma taxa de imposto a toda a matéria prima que está a ser 

exportada em quantidades enormes para a China e outros pois desta forma as empresas 

portuguesas de transformação sofrem a concorrência desses países onde não podemos 

comparar os custos de produção perdemos com eles em preços com uma matéria prima 

que era nossa e a entregamos aos outros para no futuro graves problemas para conseguir 

exportar. 

8.  

- Simplificação legislativa no acesso à actividade de exploração.  

- Simplificação no acesso à actividade de transformação. 

- Programas de apoio à procura e intervenção em mercados externos: 

   a) Através das associações industriais do Sector; 

   b) Directamente com as empresas ou grupos de empresas.  

- Acções tendentes à diminuição da concorrência desleal. 
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9.  

- A quota de mercado dos produtos portugueses está em franca regressão.  

 Medidas: 

- Maior apoio à participação das empresas em certames e feiras internacionais. 

- Impor medidas que visem proibir a compra da nossa matéria-prima em bloco pelos 

países do médio oriente e da China. O grosso da nossa matéria-prima (calcários) está a 

ser vendido aos chineses e uma parte do material não é facturado. 

- Simplificar os processos de licenciamento das empresas transformadoras para que os 

seus recursos humanos sejam utilizados para o seu "business" (vender). 

- Não dificultar a expansão das empresas extractoras. 

10.  

- Acções tendentes à diminuição da concorrência desleal. 

11.  

- Achamos que o Estado deveria dar apoio às empresas do sector das rochas 

ornamentais de forma a podermos competir e aumentar o volume de vendas, o que iria 

dar mais receitas ao Estado pelos nossos impostos. O que acontece neste momento é a 

diminuição considerável do volume de vendas, mês após mês, situação bastante 

preocupante porque se torna muito difícil, cumprir com os nossos compromissos e ter 

pagamentos de impostos, aos empregados e aos nossos fornecedores em dia. Se o 

Estado nada fizer neste sector aos poucos deixará de existir, levando muitas pessoas a 

ficarem sem emprego.  

12.  

 - Através das Associações [deve-se] estabelecer um pacto entre os empresários do 

sector para fazer face à concorrência desleal e para que todos tenham bases de igualdade 

perante o mercado. Em relação ao Estado o IVA devia ser pago conforme o recibo e 

deveria haver uma actuação rápida em relação aos não cumpridores. 

13.  

 - É vital a lei n.º 270/2001 ser revista e adaptada à realidade do sector. Penso que os 

senhores sabem as principais medidas no entanto, vou referir algumas:  

 a) A possibilidade de criar zonas /núcleos de exploração de pedreiras quando a matéria- 

prima identificada for de grande valia principalmente; 

 b) Possibilitar a criação de comissões em que tenham igual peso : ambiente, social e 

económico sendo que a aprovação de 2º não poderia se inviabilizada pelo 3º. Com a 
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criação de estudos de impacto ambiental integrados de forma a maximizar os recursos e 

estratégias regionais; 

 c) Desburocratizar e facilitar e apoiar mais as empresas pois as empresas sentem-se 

totalmente desapoiadas na transformação;  

 d) Se as entidades oficiais não derem condições às associações para apoiarem as 

empresas e terem retorno dos apoios; 

 e) Directamente também.   

 f) Apoio à internacionalização não só através de feiras, mas com acções junto dos 

prescritores, com informação e formação das pessoas que estão à frente destas acções. 

14.  

- Em primeiro lugar entendemos bastante útil a realização deste inquérito, pois permite 

às empresas, minimamente legais e organizadas, expor alguns dos seus anseios no 

sentido de melhorar e maximizar o sector das rochas ornamentais.  

- Quanto a dificuldades, naturalmente que as exigências legais, aliás, perfeitamente 

legítimas quanto aos seus objectivos, são demasiado rígidas não permitindo distinguir 

casos especiais, considerando-os todos iguais.  

- Começa logo por existirem demasiadas instituições que interferem no ciclo de 

actividade desde o seu início até à produção, entidades essas que com sensibilidades 

diferentes, primeiro que cheguem a um consenso demoram muito tempo, não 

permitindo às empresas produzirem adequadamente.  

15.  

- Em relação ao caso específico, é sabido que o Lióz tem os dias contados, pois as zonas 

de exploração são muito poucas. Junto à pedreira que exploramos (Penedinhos) 

sabemos que a mesma tem continuidade, mas por imperativos quer do PDM quer da 

proximidade do aeródromo, nada se pode fazer.  

- Talvez para situações semelhantes, com uma fiscalização adequada dos vossos 

serviços, fosse possível continuar a explorar a rocha, pois éramos todos nós que 

ganhávamos com isso. Assim, caso não seja possível, iremos assistir à extinção pura e 

simples do Lióz. 

- Naturalmente que se veria com bons olhos determinados apoios por parte das 

entidades oficiais que superintendem nesta área; [apoios] não propriamente financeiros 

(que, aliás, são sempre bem-vindos), mas especialmente de natureza legislativa de modo 
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a, preservando sempre o lado ambiental, facilitar a continuidade quer da exploração 

quer da transformação.  

- Também uma ajuda muito importante é dar a conhecer em termos internacionais o 

valor da nossa pedra aproveitando os diversos canais da especialidade que algumas das 

vossas entidades oficiais possuem nas suas estruturas. 

16.  

- Especificamente para esta empresa o futuro passaria por uma iniciativa da tutela no 

sentido de proporcionar ou promover a custos baixos para a mesma (considerando os 

valores actuais) o licenciamento e a certificação aos métodos de produção e dos 

produtos que a mesma produz de forma a ajudar a promover a exploração do mesmo e 

assim contribuir para a modernização e aumento de produtividade da empresa. 

- Não nos parece que haja concorrência desleal ao nível doméstico. Pensamos que existe 

uma incapacidade de algumas empresas em jogar o jogo da concorrência e permanecer 

no trabalho ao mesmo tempo.  

- O futuro passa pelo apoio às empresas que se querem modernizar, estar dentro da 

legislação, certificar os seus métodos e produtos e formar os seus recursos humanos. 

Penso que as iniciativas devem começar por aí.  

- Não acredito, mesmo nada, na teoria do agrupamento de empresas, especialmente as 

muito pequenas.  

17.  

- O nosso futuro passa por potenciarmos a nossa diversidade, a nossa capacidade de 

rapidamente nos adaptarmos a novos produtos e necessidades do mercado. 

- Devemos ser uma cavalaria ligeira e não uma infantaria grande e pesada. 

- Não temos dimensão e não temos tecido industrial, por isso agora já é tarde. 

- O mais importante é apoiar o desenvolvimento das micro empresas industriais 

portuguesas do nosso sector. 

18.  

Esta indústria poderá ter um futuro melhor se a tutela implementar as seguintes 

iniciativas: 

- Procedimentos administrativos simplificados e céleres, nomeadamente dentro da área 

cativa, em que a actividade de exploração do recurso prevaleça sobre outros usos.  

- Promoção de projectos integrados de exploração. As cauções devem ser revistas e 

ajustadas periodicamente, de forma a serem mais realistas, podendo ser exigidas 
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parcialmente, tendo em conta o ritmo do avanço da exploração e os trabalhas de 

recuperação. Contudo, o melhor seria não existirem pois são todas estes conjuntos de 

medidas que colocam as empresas de rastos.  

- Criação de apoios e incentivos à exportação de forma que o sector obtenha condições 

concorrenciais idênticas às dos restantes parceiros europeus. Desenvolvimento de 

acções sustentadas junto dos prescritores para aplicação de Rochas Portuguesas.  

- Promover acções tendentes à diminuição a à eliminação da concorrência desleal, tão 

nociva às empresas legalmente constituídas e cumpridoras dos normativos legais. É que 

existem "oficinas" que nem são empresas legalmente constituídas nem cumpridoras da 

legislação laboral, nem fiscal, nem ambiental, funcionando sem condições que fazem 

enorme concorrência desleal às empresas constituídas e cumpridoras.  

- Penso, também, que o mercado chinês não deveria entrar na Europa e muito menos em 

Portugal. 

19.  

- Estes quatro pontos são importantíssimos para a nossa indústria no futuro. 

20.  

Excelentíssimos Senhores 

- Temos pedreiras e vasta extensão de terrenos no Alentejo, para além das pedreiras no 

Alentejo. Como se justifica que ao solicitarmos a abertura de um pavilhão e instalação 

de uma fábrica no Alentejo, este pedido tenha sido indeferido? Afinal porque não 

podemos ter a fábrica perto das pedreiras, teremos de montar a fábrica em Pêro Pinheiro 

e transportar a pedra sempre que necessário.  

- Quanto ao ponto 3 acima referido deveria ser mais desenvolvido. Portugal tem ainda 

muita pedra para extrair. Na presente data, a nossa firma está a investir na compra de 

terrenos para construção e iremos utilizar a "nossa pedra" para tornarmos os edifícios 

"mais portugueses". Até hoje apenas fabricámos produtos com pedras portuguesas. 

21.  

- Gostava de ver mais controlo em empresas que não têm qualquer licença de laboração 

e nem pagam os impostos nem a matéria-prima que adquirem. A concorrência com estas 

empresas é desleal. 

22.  
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- Maiores incentivos à produção e ao desenvolvimento tecnológico, tendo em conta a 

diminuição dos impostos e do crédito mal parado, visto que o aumento dos devedores é 

cada vez maior. 

- Fechar onde a justiça é lenta ou não actua.  

- Acções urgentes na criação de zonas para depositar desperdícios (pedra) da produção 

de modo a diminuir o impacto dos mesmos, pois uma parte das vezes não existem 

alternativas.  

- As acções tendentes à diminuição da concorrência desleal são também de grande 

importância, tendo em conta que esta se manifesta no preço, mas não na qualidade.   

- A burocracia continua a ser muita o que dificulta muitos processos e o 

acompanhamento por parte das associações deveria de ser maior, bem como a união 

entre as empresas, neste caso do mesmo ramo.  

23.  

- Não há trabalho, ou melhor, a construção civil diminuiu, portanto não há procura do 

nosso sector. E como as coisas estão não vejo melhorias. 

24.  

- Necessidade de maior apoio ao sector por parte das entidades oficiais, dado que até à 

data são muito mais os entraves que os apoios.  

- Esta situação acontece a todos os níveis: legislação, actividade de exploração e 

actividade de transformação. 

25.  

- No que diz respeito à indústria transformadora qualquer pessoa que tenha trabalhado 

durante algum tempo (por vezes mais de dois anos) nesta industria, abre um 

estabelecimento sem autorização legal, sem a preocupação pelo meio ambiente no que 

diz respeito principalmente ao ruído e ao pó (poeiras), no meio dos aglomerados 

habitacionais, ou seja abre um estabelecimento para muitas vezes estar aberto +/- dois 

anos e depois fecha com muitas dívidas e outros problemas, mas entretanto nestes dois 

anos aplicou preços, como se costuma dizer do arco da velha, para sobreviver o dia a 

dia, e estragou o negócio aos outros concorrentes que levam esta industria a sério e há 

largos anos com sinceridade, honestidade e vontade. 

26.  

- Nos dias de hoje constatamos que cada vez há mais entraves legislativos/burocráticos 

ao desenvolvimento de novas indústrias.  
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- Relativamente à actividade de exploração são necessários estudos/planos com 

elaboração onerosa para os empresários e cuja apreciação/aprovação é demorada pelos 

serviços competentes.  

- No nosso sector de actividade não há forte componente de grupo, mas cada vez mais 

os empresários têm de reconhecer a importância das associações, nomeadamente ao 

nível de apoio informativo e de diálogo com as entidades que tutelam a actividade 

económica. 

- Num mercado mais e mais aberto as empresas têm uma necessidade vital de se 

expandirem para novos mercados, pelo que o papel das associações não deve ser só 

local, mas mais abrangente procurando ajudar as empresas no seu desenvolvimento.  

27.  

- Um dos problemas graves que afecta a actividade económica e nomeadamente a 

indústria é a concorrência desleal. Há no mercado empresas que praticam preços muito 

baixos o que provoca erosão das margens. Essas empresas chegam a praticar preços de 

vendas abaixo dos preços de custo encontrando-se mal financiadas, atrasando o 

pagamento a fornecedores e chegando mesmo a situações de não pagamento.  

- Perante o exposto, propomos alteração da legislação relativamente aos créditos 

incobráveis no sentido de: 

a) Uma moralização da actividade económica e dos agentes económicos; 

b) No sentido de uma responsabilização maior dos gestores que se encontram à frente da 

direcção das empresas, eliminando a possibilidade de constituírem novas empresas 

depois de falirem outras ou de as colocarem em graves situações financeiras com 

incumprimentos nomeadamente de pagamentos. 

28.  

- Nós somos pela simplificação legislativa no acesso à actividade de exploração e 

transformação, bem como pelo apoio, através das associações industriais do Sector, ao 

combate à concorrência desleal e à fiscalização do Sector.  

- Registo de todas as unidades industriais na zona que são muitas e só menos de metade 

se encontram registadas. 

29.  

Note-se a seguinte situação especial da escola:  

- Empresa subsidiada por empresa comercial em Inglaterra 

- Sócios ingleses abriram esta unidade em Portugal atendendo aos seguintes factores: 
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   a) Matéria-prima portuguesa;  

   b) Localização vantajosa da transformação; 

   c) Mão-de-obra qualificada; 

   d) Economia nos processos e mão-de-obra; 

- Só produzimos para 1 cliente em Inglaterra "o dono da empresa”       

- Todas as actividades comerciais/marketing ou correlativas são desenvolvidas no Reino 

Unido. 

30.  

- O que se prevê para o futuro da indústria portuguesa de rochas ornamentais é um 

futuro bastante negro, pois em 2005 despedimos 15 funcionários. 

31.  

- Simplificar os processos de licenciamento e fechar a porta aos ilegais. 

- Quem não paga os impostos não deveria trabalhar e os processos de falência têm de 

ser mais rápidos.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
              PEDRAS NATURAIS PORTUGUESAS 

AnexoVII                                                                                                                     O FUTURO PREPARA-SE HOJE 

 

 - 236 - 

 

 

 

 

ANEXO VII 


