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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA – Comissão de Assuntos Econ ómicos, Inovação e Energia 

Conferência Pequenas e Médias Empresas – Contributo  do CEVALOR 

 

O Sector da Pedra Natural integra dois tipos de Industria – a Extracção e a Transformação 

para fins ornamentais e industriais e em Portugal, esta é uma actividade milenar e com 

relevância para a Economia Portuguesa. Constituído por 2100 Empresas, entre 

transformadoras, extractoras e mistas, na sua maioridade micro e pequenas Empresas, 

esta Industria emprega cerca de 17 000 postos de trabalho directos. O Sector da Rocha 

Ornamental é fortemente vocacionado para a exportação, estimando-se que mais de 40% 

do que se produz seja para os Mercados Externos, principalmente Europa e Médio Oriente. 

Portugal encontra-se entre os dez principais países produtores e exportadores de Pedra 

Natural, a nível mundial, o que lhe confere um reconhecimento internacional significativo. 

Caracterizado por um Sector com know-how no trabalho da Pedra, bem apetrechado 

tecnologicamente, mas que ainda enfrenta os constrangimentos de uma industria 

tradicional, com pouca qualificação formal, dificuldades ao nível da produtividade e fraca 

visão estratégica, as Empresas do Sector enfrentam actualmente o duplo desafio de uma 

concorrência internacional forte e da necessidade emergente de acelerar a sua progressão 

de valor, única forma de conseguirem ganhos ao nível da Competitividade. 
 

Neste quadro a existência de um Centro Tecnológico - CEVALOR - cuja missão é o estudo 

e desenvolvimento de iniciativas que permitam concretizar a ligação entre as actividades 

de investigação, transferência tecnológica, demonstração, prestação de serviços, ensino, 

formação e informação, é um factor de dinamização dos processos que permitam o 

incremento da produtividade e competitividade das Empresas do Sector. O CEVALOR, 

com 15 anos de existência tem vindo a contribuir para a dinâmica sectorial, através de 

actividades de transferência tecnológica e prestação de serviços, nas áreas de Inovação, 

Certificação, Ambiente, Qualidade, Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, Produção, 

Formação e Promoção e Informação.  
 

Num novo paradigma de Inovação para a Mudança, o CEVALOR liderou o recente 

processo de reconhecimento do Cluster da Pedra Natural como Estratégia de Eficiência 

Colectiva, que consiste na afirmação da Pedra natural, enquanto complexo dinâmico de  



 

Pessoa Colectiva Nº 502427035- Registada na Cons. do R.C. de Borba Matrícula Nº3/900905 Capital Social Inicial 498.800,00 € 

Estrada Nacional Nº4 Km 158 – EC Borba Apartado 48 – 7151-912 Borba – Telefone: +351 268 891510 – Fax: +351 268 891529 – e-mail: geral@cevalor.pt 

 

  

 

 

 

   CEVALOR 

 
 

Centro Tecnológico para o Aproveitamento e  
Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais  

 

 

Actividades sustentáveis e competitivas, de referência nacional, reconhecido 

internacionalmente e norteado pela sua capacidade de inovação e diferenciação. 

 

O papel e histórico do Centro Tecnológico, permite-lhe a seguinte reflexão sobre as 

questões de Produtividade e Competitividade e apoios às PME quanto a estes dois pilares. 

As PMEs do Sector da Pedra Natural, enfrentam actualmente, como referido, uma 

concorrência internacional forte, em simultâneo com a crise económica mundial. Se por um 

lado, é emergente alterar os seus padrões de especialização produtiva (única forma de se 

afirmarem internacionalmente) por outro, estão a ter graves dificuldades em termos de 

produtividade. 

A arquitectura de instrumentos de apoio às PME é co nsiderada bastante abrangente 

e transversal a todas as necessidades com que se de frontam, mas as Empresas do 

Sector encontram grandes dificuldades na operaciona lização e adequabilidade a 

estes instrumentos, destacando-se as seguintes: Aut onomia financeira necessária 

ao acesso aos Instrumentos; Período de análise aos apoios a conceder demasiado 

longos; Atrasos significativos e sistemáticos nos p agamentos. 

Sendo este um Sector com MPMEs relevantes para o aparelho produtivo nacional, ainda 

mais por ser um Sector que contribui fortemente para a competitividade nacional além 

fronteiras e numa altura em que enfrenta graves problemas de produtividade, que afectam 

a sua competitividade e sustentabilidade futura, é imperioso que os apoios às PME e às 

Entidades de I&D, se tornem mais flexíveis, menos b urocráticos, mais céleres e com 

algum enfoque nas questões relacionadas com os “esf orços” de tesouraria.  

 

Esta será a única forma de conjugar a adequação dos instrumentos disponíveis com a sua 

efectiva operacionalização. 

 

Borba, Abril de 2010 
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