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ENQUADRAMENTO 
 

 
A ANIET, orgulha-se dos resultados obtidos pelo 

setor até ao momento, mas tem consciência que 

é necessário fazer mais para manter o seu 

contributo num mercado global em que 

concorrência é cada vez maior. Assim 

desenvolveu o projeto STONE EXPORT+, um 

projeto de promoção Internacional do Setor da 

Pedra Natural Portuguesa. O objetivo é o de 

reforçar a presença nos mercados 

internacionais, implementando uma campanha 

de comunicação que promova os valores e 

competências do Setor. 

O grande objetivo estratégico do STONE 

EXPORT+ é apoiar, de forma completa e 

sustentada inserção internacional das empresas 

portuguesas do sector da Pedra Natural, que 

abrange um conjunto alargado de empresas 

com competências e valências complementares 

neste domínio, suportado no desenvolvimento 

de ações coletivas de modo a moldar a 

associação e o reconhecimento internacional da 

imagem de Portugal à qualidade e aos valores da 

sustentabilidade. Um segundo objetivo é o da 

disponibilização às PME de meios que 

potenciem uma melhor inteligência económica 

para o reforço da competitividade nos mercados 

internacionais. 

 

O projeto está estruturado em dois grandes eixos de atuação: 

- Criação de suportes de promoção e comunicação 

- Promoção e Comunicação Internacional nos seguintes mercados:  

Canadá  Suécia   Dinamarca 

Noruega Finlândia Estados Unidos da América  
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CANADÁ 

 
O Canadá é a 10ª maior economia mundial e 

um dos países mais desenvolvidos, sendo 

parte integrante do G7. Com cerca de 37,4 

milhões de habitantes, o Canadá tem uma 

economia sólida, estável, aberta, 

competitiva, transparente, e possui um 

elevado nível de vida. Trata-se de um dos 

países com maiores fluxos de importações e 

exportações a nível mundial, constituindo 

também um importante parceiro em termos 

de investimento à escala global. 

 

A taxa de crescimento do produto interno 

bruto (PIB) situou-se em 1,6% em 2019, 

sendo expectável uma forte contração 

económica em 2020 (-4,3% e -7,1% de 

acordo com a EIU e o RBC Bank, 

respetivamente), apesar das importantes 

medidas de apoio implementadas pelas 

autoridades para atenuar os efeitos severos 

provocados pela pandemia Covid-19. O 

setor petrolífero deverá ter um impacto 

muito negativo na economia, com 

acentuadas quedas em termos de produção 

e exportação. 

Parceiro económico importante para 

Portugal, o Canadá está a passar por uma 

crise transversal a toda a atividade 

económica, que atinge particularmente os 

setores da indústria transformadora, 

construção, transportes, comércio (exceto 

bens e serviços essenciais), turismo, 

restauração e lazer. 

 

Dados Genéricos do Mercado 

Diferença Horária: O Canadá, devido à sua extensão em latitude (do Atlântico ao Pacífico), não tem 

a mesma hora em todo o território, sendo percorrido por seis fusos horários. 

Principais línguas: O Canadá é oficialmente um país bilingue: inglês e francês. 

Nº Habitantes:  38,1 milhões de habitantes (estimativa 2020) 

Moeda:   Dólar canadiano (CAD) 

Câmbio:   1€ = 1,4339 CAD 
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VISÃO ECONÓMICA 
 

No meio da crise global sem precedentes 

provocada pela disseminação da pandemia 

COVID-19, estima-se que a economia canadiana 

tenha caído para -5,4% em 2020, a maior 

contração económica desde 1945 (FMI). Este 

declínio deveu-se principalmente a um 

abrandamento da atividade industrial e do 

consumo privado durante o primeiro trimestre 

de 2020, quando o Canadá adotou medidas de 

bloqueio para conter o vírus. Além disso, o 

Canadá foi atingido pela forte queda dos preços 

globais do petróleo. 

De acordo com as previsões de abril de 2021 do 

FMI, a economia do Canadá deverá recuperar 

(+5% do PIB) e em 2022 (+4,7%), graças a um 

consumo mais forte e a uma recuperação das 

exportações. Inversamente, um mercado 

imobiliário lento e o adiamento dos 

investimentos empresariais podem limitar a 

extensão da recuperação, que dependerá 

principalmente da evolução da pandemia. 

O rácio dívida/PIB do Canadá disparou em 2020, 

atingindo uma estimativa de 117,8% face aos 

86,8% de um ano antes (FMI), uma vez que o 

governo aumentou o seu endividamento para 

fazer os investimentos temporários necessários  

 

para estabilizar a economia nacional no meio 

das circunstâncias extraordinárias da pandemia 

COVID-19. 

Uma atualização orçamental do Ministério das 

Finanças, divulgada no final de novembro de 

2020, mostra que, desde março, o Governo 

federal gastou mais de 322 mil milhões de CAD 

em medidas de ajuda direta para ajudar a 

combater o COVID-19, com um défice 

orçamental de 2020 estimado em 7,8% do PIB 

em 2020. 

Embora o rácio dívida/PIB deva diminuir para 

116,3% em 2021, os encargos da dívida pública 

deverão diminuir e o país mantém a sua 

vantagem de dívida baixa; que o défice 

orçamental deverá diminuir gradualmente para 

6,7% e 4,2% em 2021 e 2022, respetivamente. A 

taxa de inflação do país desacelerou em 2020 

em termos de baixa despesa (0,7%), mas deverá 

voltar à meta de 2% do Banco do Canadá (1,7% 

em 2021 e 2% em 2022, estima o FMI). 

Entretanto, o chamado ACORDO USMCA, 

Estados Unidos-México-Canadá - uma versão 

revista da NAFTA - entrou em vigor a 1 de julho 

de 2020. A USMCA manterá o acesso ao 

mercado livre de tarifas entre os países 
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participantes e incluirá atualizações e novos 

capítulos para fazer face aos desafios e 

oportunidades comerciais modernos. 

Depois de recordes mínimos em 2019, a taxa de 

desemprego subiu para 9,6% em 2020 (FMI), 

com os desempregados de longa duração (27 

semanas ou mais) a compõem 24,8% dos 

desempregados do Canadá, uma vez que a onda 

de despedimentos de curta duração em março e 

abril se alastrou no outono (Estatísticas do 

Governo Canadiano). 

Para fazer face à pandemia, o governo federal 

adotou alterações temporárias ao seu programa 

de seguros de emprego. Assumindo um 

abrandamento da pandemia, a taxa de 

desemprego deverá diminuir gradualmente 

para 8% em 2021 e 6,5% em 2022 (FMI).
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Main Indicators 2018 2019 2020 (e) 2021 (e) 2022 (e) 

PIB (bilhões de USD) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

PIB (crescimento anual em %, preço constante) 2.0 1.9 -5.4 5.0 4.7 

PIB per capita (USD) 46 46e 43 49 52 

Saldo do Balanço de Pagamentos (em % do PIB) -0.7 0.3 -7.8 -6.7 -4.2 

Dívida Pública (em % do PIB) 89.7 86.8 117.8 116.3 112.8 

Índice de inflação (%) 2.3 1.9 0.7 1.7 2.0 

Taxa de desemprego (% da população 

economicamente ativa) 

5.8 5.7 9.6 8.0 6.5 

Balanço das transações correntes (bilhões de USD) -42.83 -35.71 -31.82 -14.67 -26.03 

Balanço das transações correntes (em % do PIB) -2.5 -2.1 -1.9 -0.8 -1.3 

Fonte: World Bank, 2021 últimos dados disponíveis. Devido ao arredondamento, a soma das percentagens pode ser 

superior / inferior a 100%. 
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PRINCIPAIS SETORES DE ATIVIDADE  
 
O sector primário representa 1,9% do PIB do Canadá e emprega apenas 1% da população (Banco Mundial, 

2020). No entanto, o sistema agrícola e a indústria de transformação alimentar proporcionam 1 em cada 

8 postos de trabalho no Canadá e representam mais de 100 mil milhões de CAD do PIB do país e mais de 

60 mil milhões de CAD em exportações. O Canadá é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas 

do mundo - em particular do trigo - e produz 10% das colheitas mundiais de OGM (organismos 

geneticamente modificados). 

O Canadá é um dos principais produtores de minerais, especialmente níquel, zinco e urânio. Além disso, 

o país é rico em gás e tem a 4ª maior reserva de petróleo do mundo (sendo o 7º produtor de petróleo), 

cuja produção está concentrada nas províncias ocidentais, especialmente Alberta. 

O sector industrial contribui com 23,3% do PIB e emprega 19% da força de trabalho. O Canadá tem seis 

sectores da indústria primária fortes: as energias renováveis (principalmente eólica, o país é um 

exportador líquido de energia); o sector florestal, as células de hidrogénio e de combustível, as minas 

(metais e minerais), a pesca, o petróleo e o gás natural. 

Um inquérito realizado pela Canadian Manufacturers and Exporters Association revelou que 65% dos 

fabricantes registaram uma diminuição do nível de produção devido à pandemia COVID-19, com 

diminuição da procura interna e externa, devido tanto a perturbações nas cadeias de abastecimento 

globais como à perda de postos de trabalho no mercado interno e à diminuição da confiança das famílias. 

Os dados do Conselho de Informação do Mercado de Trabalho mostram que só entre fevereiro e abril de 

2020, a produção industrial perdeu 285.814 postos de trabalho, enquanto de acordo com as estatísticas 

da indústria do Canadá a produção da indústria caiu 7,1 entre setembro de 2019 e setembro de 2020. 

O sector dos serviços domina a economia canadiana: representou 68% do PIB do país e empregava mais 

de 79% da população ativa em 2020 (sendo o maior empregador o sector do retalho - que emprega apenas 

cerca de 12% da força de trabalho do país - e o sector dos serviços relacionados com as empresas). 

Os sectores da educação e da saúde são também fundamentais para a economia do país. Os sectores mais 

dinâmicos dos últimos anos foram as telecomunicações, o turismo, a internet e a engenharia aeroespacial. 
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Em 2020, o impacto da pandemia foi maior nos setores das viagens, entretenimento e serviços 

alimentares. 

Os serviços de alojamento e alimentação diminuíram 28,1% no período setembro de 2019-2020, 

enquanto os transportes e armazéns perderam 20,1% e os serviços educativos 3,1% (Estatísticas do 

Canadá). 

 

Breakdown of Economic Activity By Sector Agriculture Industry Services 

Emprego por setor (em % do emprego total) 1.4 19.4 79.2 

Valor agregado (em % do PIB) 1.9 23.3 68.0 

Valor agregado (crescimento anual em %) 2.3 -0.8 2.5 

Fonte: World Bank, 2021 últimos dados disponíveis(2021). Devido ao arredondamento, a soma das percentagens pode ser 

superior / inferior a 100%. 
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IMPORTAÇÕES VS EXPORTAÇÕES 
 

Em termos de importações, segundo dados do Comtrade, o Canadá importou cerca de 453,2 mil milhões 

de USD em 2019, posicionando-se no 13º lugar no ranking dos maiores importadores a nível mundial 

(2,4% do total). Em 2019 as importações registaram uma diminuição de 1% face ao ano anterior, de acordo 

com dados da OMC. Da estrutura das importações destacam-se os veículos automóveis e outros veículos 

terrestres (16,4% das importações totais), máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (15,3%), 

máquinas, aparelhos e materiais elétricos (9,8%) e combustíveis (7,3%). Os restantes produtos têm quotas 

de importação inferiores a 4%. 

Os principais países que exportam para o Canadá são os Estados Unidos da América que assumem uma 

posição destacada como fornecedores (50,7% das importações totais em 2019), seguidos pela China 

(12,5%) e México (6,1%). De salientar o papel preponderante dos EUA, que representam mais de metade 

das importações canadianas, apesar de terem vindo a perder quota de mercado ao longo dos últimos 

anos. Os restantes mercados têm quotas de importação inferiores a 4%. 

Segundo dados do Comtrade, as exportações canadianas atingiram 446,3 mil milhões de USD em 2012, 

posicionando o país como o 12º maior exportador a nível mundial. Em 2019, as exportações registaram 

uma taxa de variação de -1% face a 2018, de acordo com a OMC. Da estrutura das exportações destacam-

se os combustíveis e óleos minerais (22,1% das exportações totais em 2018), seguidos dos veículos 

automóveis e outros veículos terrestres (13,8%) e das máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (7,8 

%). Os restantes produtos têm quotas de exportação inferiores a 5%. Os Estados Unidos da América 

destacam-se como principal cliente do Canadá, representando 75,4% das exportações totais em 2019, 

seguidos da China (3,9%) e do Reino Unido (3,3%). 

A balança comercial entre Portugal e o Canadá, é o 15º mercado para o comércio português de bens, 

tendo representado 1% das exportações totais em 2019. Ao longo do período 2015-2019, verificou-se um 

crescimento médio anual das exportações de 18,7%, enquanto as importações aumentaram 29,6%. Em 

2019, a taxa de variação homóloga das exportações foi de 75,5%, enquanto a das importações registou -

34,9%. 
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A balança comercial é favorável ao nosso país, tendo apresentado um saldo de 468,9 milhões de euros 

em 2019, a que correspondeu um coeficiente de cobertura das importações pelas exportações de 457,1%. 

A estrutura das exportações é constituída, fundamentalmente, por veículos e outro material de 

transporte (49,4% do total em 2019 e principal responsável pelo aumento das exportações), seguindo-se 

os produtos alimentares (10,2%), matérias têxteis (6,4%), plásticos e borracha (5,2%) e metais comuns 

(4,9%). Do lado das importações sobressaem os produtos agrícolas, que concentram 54,5% do total em 

2019, seguidos das máquinas e aparelhos (19,5%), produtos químicos (8,9%), veículos e outro material de 

transporte (5,1%) e plásticos e borracha (3,3%), segundo dados do INE. 
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O Setor da Pedra Natural no mercado canadiano 

 

Contexto Geral e tendências 

Devido à sua geografia e geologia, o Canadá produz uma grande quantidade de pedras naturais, estando 

a maioria das pedreiras registadas localizadas no sul do Quebec. A indústria canadiana de pedras naturais 

é caracterizada por uma enorme variedade que acaba por ser tão ampla quanto o seu próprio território. 

Adicionalmente, o povo canadiano tende, de uma forma geral, a apreciar a qualidade dos 

produtos/serviços. Nesse sentido, geralmente, importa as melhores pedras naturais de outras partes do 

mundo com a finalidade de decorar e proteger as suas habitações das intempéries. Calcário, granito, 

ardósia, quartzito, mármore, arenito, pedra-sabão e laje são as pedras naturais com maior procura neste 

país. 

Observando como se distribui a produção de pedra no país, percebemos que o Quebec e Ontário se 

destacam enquanto regiões que mais contribuem para esta indústria com uma esmagadora maioria da 

produção. 
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PRODUÇÃO DE PEDRA NO CANADÁ POR REGIÃO EM 2020 (EM MILHARES TONELADAS) 

 

Fonte: Statista.com 

 

As construções em pedra natural são muito comuns no país e por isso é possível encontrar verdadeiras 

obras de arte arquitetónicas. O boom de pedra natural que tem vindo a registar-se no país, faz com que 

grande parte dos edifícios mais importantes e das casas mais luxuosas de norte a sul do país, tenham na 

pedra natural um elemento central.  O facto de os blocos de pedra natural proporcionarem uma sensação 

e proteção robustas, faz com que sejam frequentemente utilizados como revestimento exterior. Por outro 

lado, comportam um traço de elegância que qualquer pessoa gostaria de ter em sua casa.  

Intimamente ligado à evolução da pedra natural surge a performance do setor da construção já que o 

primeiro depende em larga escala da evolução deste último. O volume anual das importações para o setor 

da construção ronda os 29 mil milhões de dólares, sendo o 6º país do mundo que mais importa materiais 

para a construção.  

Como se pode observar no gráfico abaixo, o output do setor da construção no mercado canadiano tem 

evoluído progressivamente desde 2020 tal como seria expectável dado o contexto pandémico associado. 

Ainda assim, desde abril até setembro de 2021, verificou-se um decréscimo no output. 

Nova Scotia
New

Brunswik
Quebec Ontario Manitoba Alberta Yukon

Produção 7915 3618 49488 51845 5489 7301 25
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EVOLUÇÃO DO OUTPUT DO SETOR DA CONSTRUÇÃO (PERÍODO: JANEIRO 2020 A DEZEMBRO 2021) 

 

Fontes: Tradingeconomics.com | FEDERAL STATISTICAL OFFICE 

 

Todavia, de acordo com dados de novembro da consultora “Research and Markets” no seu documento 

intitulado de “Canada Construction Market Trends and Opportunities Report 2021-2025”, a indústria da 

construção deverá crescer no último trimestre do ano. Esta projeção baseia-se em alguns pressupostos, 

nomeadamente: Crescimento do setor residencial; Progresso na vacinação do país; Aumento da despesa 

pública em infraestruturas e projetos de energias limpas; Incremento nos investimentos na melhoria de 

edifícios ligados à saúde dado a crescente procura em tempos pandémicos. 

Um dado muito importante que permite robustecer a perspetiva otimista de crescimento do setor da 

construção no país – e consequentemente o setor da pedra natural -, reside no facto de ser expectável 

que o recém-eleito partido liberal do Canadá potencie os investimentos no imobiliário e nos projetos de 

energias renováveis em linha com a sua campanha eleitoral. No seu manifesto eleitoral, o partido 

anunciou um plano de investimento de 2,1 mil milhões de dólares para construir e reparar unidades 

habitacionais durante os próximos quatro anos.   
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NÚMEROS DO MERCADO 
 

Por forma a uniformizar os dados abaixo apresentados, foi definido o seguinte conjunto de códigos 

pautais internacionais para o levantamento dos valores das transações comerciais entre países. Foram 

selecionados os códigos pautais referentes a Pedra Natural em forma de matéria-prima (25XX), bem como 

os códigos pautais relativos a pedra transformada (68XX). 

Apresentamos de seguida a lista dos códigos utilizados nas análises que serão apresentadas. 

 

O Mercado do Canadá importa um valor global de 422.728.000,00 € de Pedra natural, em que o peso da 

importação de pedra transformada é de 86%. Os restantes 14% são importações de Pedra Natural em 

forma de matéria-prima. 

Relativamente aos países de origem das importações, os Estados Unidos assumem uma posição de 

destaque, com um peso relativo de cerca de 60%, seguido pela China com 13,66%. A terceira posição é 

ocupada pela Itália com um peso relativo de 3,89%. 

 

 

 

'2514 Ardósia, quer seja ou não grosseiramente aparada ou meramente cortada, serrada ou não, em blocos ou

'2515 Mármore, travertino e outra pedra calcária monumental ou de construção

'2516 Granito, basalto, arenito e outras pedras monumentais ou de construção

'2517 Seixos, cascalho, pedra quebrada ou esmagada, para agregados de betão, para metalomes de estrada ou para

'2521 Calcário e outras pedras calcárias, de uma espécie usada para o fabrico

'6801 Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural (excluindo ardósia)

'6802 Pedra monumental ou de construção, natural (excluindo ardósia), trabalhada

'6804 Mós, moagem e afins, sem estruturas, para moagem

'6815 Artigos de pedra ou de outras substâncias minerais, incl. fibras de carbono



 

 16 

 

No gráfico seguinte, é apresentado o TOP 10, incluindo também a posição relativa de Portugal, dos países 

que mais peso têm nas importações do Canadá em termos de Pedra Natural, os valores apresentados são 

relativos a 2020. 

 

Fonte: ITC - International Comerce Trade 

 

Portugal assume a vigésima posição, com um peso relativo de 0,44% o que se traduz num total de 

1.546.000,00€. 

 

 

  

60,25%

13,66%

3,89% 2,54% 2,30% 1,88% 1,85% 1,64% 1,35% 1,33% 0,44%

United
States of
America

China Italy India Germany Israel Spain Mexico Brazil Turkey Portugal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
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O Mercado apresenta uma evolução de contração, revelando uma variação negativa, entre 2018 e 2019, 

que se manteve entre 2019 e 2020, esta última mais significativa (-16%) como se pode constatar no 

quadro abaixo. 

Código 

Pautal 
Descrição 

Valor total das Importações do Canadá 

2018 2019 2020 

'2515 
Mármore, travertino e outra pedra calcária 

monumental ou de construção... 
                10 205 000,00 €                  10 665 000,00 €                  10 500 000,00 €  

'2521 
Calcário e outras pedras calcárias, de uma 

espécie usada para o fabrico... 
                  9 718 000,00 €                    8 546 000,00 €                    8 963 000,00 €  

'2516 
Granito, basalto, arenito e outras pedras 

monumentais ou de construção... 
                16 757 000,00 €                  14 590 000,00 €                  12 181 000,00 €  

'2517 

Seixos, cascalho, pedra quebrada ou 

esmagada, para agregados de betão, para 

metalomes de estrada ou para … 

                33 402 000,00 €                  36 530 000,00 €                  27 980 000,00 €  

'2514 

Ardósia, quer seja ou não grosseiramente 

aparada ou meramente cortada, serrada ou 

não, em blocos ou ... 

                     358 000,00 €                       347 000,00 €                       293 000,00 €  

'6802 
Pedra monumental ou de construção, natural 

(excluindo ardósia), trabalhada... 
              212 025 000,00 €                191 056 000,00 €                145 915 000,00 €  

'6815 
Artigos de pedra ou de outras substâncias 

minerais, incl. fibras de carbono... 
              119 621 000,00 €                136 300 000,00 €                125 180 000,00 €  

'6804 
Mós, moagem e afins, sem estruturas, para 

moagem... 
                92 719 000,00 €                  92 813 000,00 €                  80 467 000,00 €  

'6801 
Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural 

(excluindo ardósia) 
                10 969 000,00 €                    9 509 000,00 €                    8 372 000,00 €  

'6803 

Ardósia trabalhada e artigos de ardósia ou de 

ardósia aglomerada (excluindo grânulos de 

ardósia, lascas ... 

                  4 767 000,00 €                    4 257 000,00 €                    2 877 000,00 €  

 

TOTAL               510 541 000,00 €                504 613 000,00 €                422 728 000,00 €  

 

Variação   -1% -16% 

Fonte: ITC - International Comerce Trade 
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Na relação do Canadá com Portugal, houve uma quebra nas importações, entre 2018 e 2019, motivo pelo 

qual Portugal perdeu cota de mercado (34%). Entre 2019 e 2020, manteve-se a mesma tendência, com 

uma quebra de 13%. Conclui-se assim que as relações comerciais estão em linha com a evolução do 

mercado. 

Código 

Pautal 
Descrição 

Valor das Importações do Canadá de Portugal 

2018 2019 2020 

'2515 
Mármore, travertino e outra pedra calcária 

monumental ou de construção... 
                     204 000,00 €                           5 000,00 €                         60 000,00 €  

'2521 
Calcário e outras pedras calcárias, de uma 

espécie usada para o fabrico... 
                         3 000,00 €                                      -   €                         19 000,00 €  

'2516 
Granito, basalto, arenito e outras pedras 

monumentais ou de construção... 
                                    -   €                                      -   €                                      -   €  

'2517 

Seixos, cascalho, pedra quebrada ou 

esmagada, para agregados de betão, para 

metalomes de estrada ou para … 

                                    -   €                                      -   €                                      -   €  

'2514 

Ardósia, quer seja ou não grosseiramente 

aparada ou meramente cortada, serrada ou 

não, em blocos ou ... 

                                    -   €                                      -   €                                      -   €  

'6802 
Pedra monumental ou de construção, natural 

(excluindo ardósia), trabalhada... 
                  2 305 000,00 €                    1 693 000,00 €                    1 417 000,00 €  

'6815 
Artigos de pedra ou de outras substâncias 

minerais, incl. fibras de carbono... 
                       14 000,00 €                         25 000,00 €                         20 000,00 €  

'6804 
Mós, moagem e afins, sem estruturas, para 

moagem... 
                     146 000,00 €                         40 000,00 €                         18 000,00 €  

'6801 
Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural 

(excluindo ardósia) 
                                    -   €                                      -   €                           7 000,00 €  

'6803 

Ardósia trabalhada e artigos de ardósia ou de 

ardósia aglomerada (excluindo grânulos de 

ardósia, lascas ... 

                         9 000,00 €                           7 000,00 €                           5 000,00 €  

 

TOTAL                   2 681 000,00 €                    1 770 000,00 €                    1 546 000,00 €  

 

Variação   -34% -13% 

Fonte: ITC - International Comerce Trade 
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Das exportações de Portugal para o Canadá, destaca-se os produtos incluídos no código pautal “6802 - 

Pedra monumental ou de construção, natural (excluindo ardósia), trabalhada...”, no sentido que 

contribuiu para 92% do total das exportações. No entanto, houve uma diminuição do valor que, entre 

2018 e 2020, teve uma quebra de 38,5%. 
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CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO 
 

Uma vez percorridos vários tópicos práticos de apoio à presença das empresas nacionais no mercado 

canadiano, pretende-se neste subcapítulo aprofundar algumas questões ligadas, essencialmente, à 

operacionalização da entrada no mercado, nomeadamente: 

• Analisar as principais barreiras à entrada no Canadá e,  

• Facilidade de efetuar negócio e criar uma empresa no país. 

 

Processo de exportação 

Para melhor estruturar e responder a variáveis consideradas relevantes, apresentam-se de seguida um 

conjunto de perguntas/respostas que permitem uma melhor compreensão sobre como exportar e quais 

as principais barreiras à entrada. 

 

Obtenção de apoios para criar uma empresa de importação 

O Governo do Canadá tem como objetivo ajudar os importadores e a indústria em geral. A Canada Border 

Services Agency (CBSA) lida com importadores de toda a gama de produtos. Deste modo, o Governo do 

Canadá sugere o contacto com o escritório regional da CBSA ou ligar (gratuitamente) para o número 1-

800-461-9999, através do qual se pode ouvir mensagens gravadas sobre todos os tipos de importação. 

Para exportar produtos para o Canadá é recomendável que a empresa se registe no Canada Revenue 

Agency (CRA) de forma a obter um número comercial. Adicionalmente, também é possível contactar a 

Canadian Association of Importers and Exporters através da linha telefónica 416-595-5333 para obter 

mais informações sobre comércio internacional. 

Outro apoio importante pode passar por entrar em contacto com o Entrepreneurship Centre local para 

que possam fornecer ajuda aos empresários que estão a abrir pequenas empresas.  
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Condições de importação 

Praticamente qualquer produto pode ser exportado para o Canadá por qualquer pessoa, ainda que 

sempre sujeito ao cumprimento de certas condições impostas pelo governo federal e, às vezes, regional.  

Quem realmente impõe todas essas condições são os Oficiais do Serviço de Fronteiras. Ainda assim, não 

poderão fornecer informações específicas até que seja dito que tipo de artigo se pretende transacionar.  

Lista-se abaixo algumas das condições que podem existir: 

- Está o tipo de produto proibido de entrar no 

Canadá? Estes produtos podem ser encontrados 

no anexo VII da Pauta Aduaneira. 

- O artigo é apenas permitido sob a autoridade 

de uma licença de importação? Nestes casos 

entra em ação a Global Affairs Canada: 

enquadrado na denominada Lei de Permissões 

de Importações e Exportações, esta organização 

controla as importações de têxteis e roupas, 

aço, trigo, cevada e seus produtos derivados, 

produtos agrícolas, armas de fogo e similares e 

outros artigos diversos.  

- O artigo está sujeito a alguma outra condição 

imposta pelo governo federal? A título de 

exemplo, os artigos de retalho devem cumprir 

determinados critérios de rotulagem, os artigos 

motorizados devem cumprir os padrões de 

emissões, os alimentos e produtos agrícolas têm 

de passar pelos controlos sanitários necessários. 

Para assegurar que todas as certificações são 

cumpridas, as empresas devem consultar a lista 

de organismos de certificação credenciados pelo 

Standards Council of Canada e consultar o 

website do Canada Border Services Agency para 

determinar se o produto está sujeito a testes ou 

requisitos de certificação no Canadá. 

- Existe alguma regra regional ou sectorial a 

cumprir? A título de exemplo, as importações de 

vinhos e licor requerem autorização prévia. A 

alfândega cobra também direitos antidumping e 

compensatórios sobre alguns bens que foram 

vendidos em condições injustas. 

- Relativamente aos produtos do setor da Pedra 

Natural não existe nenhum requisito específico 

na exportação para o Canadá. 
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Facilidade de negócio  

Pese embora a atratividade do mercado seja o principal fator que leva uma empresa a decidir avançar 

para a internacionalização, é importante que todos os processos administrativos conexos para começar a 

operar sejam, também eles, atrativos e não bloqueadores. 

Assim, procurou-se obter informação atualizada sobre a facilidade de efetuar negócios no Canadá, 

atendendo aos 10 critérios que servem de base à pontuação por parte da OCDE neste ranking de “Doing 

Business” que todos os anos é publicado. No relatório do ano transato, 2020, o Canadá posicionou-se no 

excelente terceiro lugar a nível mundial. 

Ranking Global (Facilidade de fazer negócios) * 3º nível 
mundial 

 

Esta classificação global, resulta da análise em 10 parâmetros distintos: 

 

tópico ranking 

#1 Criação de negócio 3 

#2 Licenças de construção 64 

#3 Obter eletricidade 124 

#4 Registo de propriedade 36 

#5 Obtenção crédito 15 

#6 Proteção de investidores minoritários 7 

#7 Pagamento de Taxas 19 

#8 Comércio internacional 51 

#9 Cumprimento contratos 100 

#10 Resolução insolvências 13 

 

Dentro destes 10 parâmetros, importa sublinhar os opostos para entender as principais dificuldades à 

operacionalização de um negócio e, por seu turno, o fator favorável ligado ao item “comércio 

internacional”.  

 

 



 

 23 

 

Dimensões com pior performance 

Desde logo, é possível perceber que a obtenção de eletricidade e o cumprimento de contratos são os 

parâmetros que evidenciam algumas lacunas no país. 

No que diz respeito à obtenção de eletricidade, o número elevado de procedimento (sete), bem como o 

elevado tempo (137 dias) e custo (117% do rendimento per capita) para obter eletricidade, agravam este 

indicador. 

Por outro lado, o cumprimento de contratos mede o tempo e custo de resolver uma disputa comercial 

num tribunal de primeira instância. Através dos dados recolhidos, este processo demora em média 910 

dias e custa perto de 22,3% do valor da disputa. 

 

Dimensão com melhor performance 

Ainda de acordo com a tabela acima, percebe-se que a facilidade em criar negócio e a proteção de 

investidores minoritários são os dois parâmetros nos quais o país claramente se destaca a nível mundial 

(top 10). 

Relativamente à proteção de investidores minoritários, este mede a capacidade do país de proteger os 

acionistas minoritários contra o uso indevido de ativos corporativos por diretores para o ganho pessoal. 

Relativamente à vertente de criação de negócio é especialmente relevante para quem se quer estabelecer 

num novo mercado.  

Abrir uma empresa no Canadá leva, em média, apenas 1,5 dias e requer apenas dois procedimentos 

formais para se concluir o processo. É, por isso, um exemplo a seguir mundialmente pela simplicidade 

administrativa associada.  
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Fonte: Doing Business, The World Bank 

 

1. Arquivo para registo federal e registo 
provincial através do Centro de Arquivo 

Online 1 dia /200 CAD

2. Registo no GST ("Goods and Services 
Tax") / HST ("Harmonized Sales Tax")

< 1 dia / sem custos (online)
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PRINCIPAIS PLAYERS NO MERCADO 
 

Foram identificados um conjunto de players que atuam no mercado, a identificação teve como objetivo 

garantir um conjunto de informação, considerada importante, relativa cada uma das empresas 

identificadas. 

Assim foram definidos os seguintes campos: Nome, País, Região / Cidade, Tipologia, Número de 

Trabalhadores, Data Inicio de Atividade, Morada, Número Fax, Telefone, Telemóvel e Pessoa de Contacto.  

Esta informação consta do anexo: “Fichas de Identificação e Caracterização dos Players e 

Prescritores_Canadá” 
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

A ANIET promoveu contactos com entidades por forma a estabelecer protocolos de cooperação que visam 

a atribuição aos seus associados e a todas as empresas do setor da Pedra Natural Portuguesa, condições 

especiais e facilitadores na abordagem aos mercados internacionais contemplados no projeto SIAC STONE 

Export+. 

O papel que a ANIET assume ao estabelecer estes protocolos é o de facilitador, disponibilizando-se para 

informar os seus associados e todas as empresas e instituições que manifestem a sua vontade participar 

no projeto, não assumindo qualquer relação contratual com as mesmas, excluindo-se da lógica destes 

protocolos qualquer intuito de exclusividade ou compromisso comercial. 

A interação com o mercado em regime de cooperação pode responder de forma positiva às dificuldades 

relacionadas com a pequena dimensão empresarial, com a escassez e menor qualificação dos recursos 

humanos, com a insuficiência de recursos materiais e financeiros, com o deficiente acesso ao 

conhecimento e domínio de tecnologias, potenciando, ainda, benefícios acrescidos, através: 

- do acesso e partilha de recursos, competências e conhecimentos complementares, muitas vezes 

inacessíveis de outra forma, como sejam a transferência de tecnologia e/ou ajustamento mais rápido à 

evolução tecnológica;  

- da limitação dos esforços de cada interveniente individual na atividade de cooperação, com consequente 

partilha de riscos, nomeadamente, na aproximação a novos negócios e a novos mercados;  

- da obtenção de massa crítica e de economias de escala que permitam um melhor conhecimento e 

domínio dos mercados e a racionalização de atividades, maximizando o acesso a recursos materiais e 

financeiros, canais de distribuição, fornecedores e clientes;  

- da partilha de inovação e incorporação de "melhores práticas" aos vários níveis. 
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A ANIET identificou os seguintes potenciais parceiros no mercado canadiano: 

 

Ontario Stone, Sand & Gravel Association 

A OSSGA é uma associação do sector sem fins lucrativos que representa mais de 280 produtores de pedra, 

ornamental, britas e agregados e fornecedores de valiosos produtos e serviços da indústria. 

Coletivamente, os membros fornecem a substancial maioria das cerca de 164 milhões de toneladas de 

agregados consumidos anualmente na província para construir e manter as necessidades de 

infraestruturas de Ontário. 

A OSSGA trabalha em parceria com o governo e o público para promover uma indústria agregada, segura 

e competitiva, contribuindo para a criação de comunidades fortes na província. 

 

British Columbia Stone Sand and Gravel Association 

Anteriormente, a Associação de Produtores Agregados de BC, a British Columbia Stone, Sand & Gravel 

Association foi fundada em 1988, e desde então tem representado ativamente a indústria, e membros da 

Associação, em todos os níveis do governo e da comunidade.  

A British Columbia Stone Sand and Gravel Association está empenhada num desenvolvimento acessível e 

sustentável dos recursos, fornecendo informações ao público, contribuindo em curso para a província, e 

mantendo os regulamentos governamentais, ao mesmo tempo que promove comunicações construtivas 

positivas com membros da indústria e associações relacionadas com a mineração e exploração em todo 

o Canadá. 

 

Ontario Association of Architects 

Fundada em 1889, a Associação de Arquitetos de Ontário é uma organização autorreguladora regida pela 

Lei dos Arquitetos, que é um estatuto do Governo de Ontário. A Associação dedica-se a promover e 
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aumentar o conhecimento, competência e proficiência dos seus membros, e a administrar a Lei dos 

Arquitetos, para servir e proteger o interesse público.  

Os arquitetos de Ontário são profissionais altamente treinados, vinculados por regulamentos ao abrigo 

da Lei dos Arquitetos. Para ser licenciado como arquiteto, um indivíduo deve cumprir os requisitos de 

educação, obter pelo menos dois anos de experiência prática, passar exames extensivos e completar o 

Curso de Admissão da OAA. Após o licenciamento, todos os arquitetos devem permanecer participantes 

ativos no Programa de Educação Contínua da OAA.  

No final de dezembro de 2019, a OAA incluía 4.300 Arquitetos, 131 Tecnólogos Licenciados da OAA, 49 

Arquitetos Não Praticantes, 1.716 Arquitetos Estagiários, 326 Membros da Vida, 214 Membros 

Reformados, 819 Associados de Estudantes e 35 Membros Honorários para um total de 7.590 pessoas. 

Existem práticas arquitetónicas datadas de 1911 em Ontário 
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FICHA TÉCNICA 
 
 

PROMOTOR: ANIET - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA EXTRACTIVA E 

TRANSFORMADORA 

 

PROJETO STONE EXPORT + 

 

PROJETO N º 37653 

 

MEDIDA: SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS 

 

AVISO 04/SIAC/2017 - SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS –

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

ATIVIDADE 4 - MERCADOS E REDES INTERNACIONAIS 

 

EMPRESA: ExN - CONSULTORES, UNIPESSOAL, LDA 

 

ANO: 2021 
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