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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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ESTADOS UNIDOS 

 
Com cerca de 331 milhões de habitantes e um 

PIB per capita da ordem de 65 115 USD, os 

Estados Unidos da América (EUA) representam a 

maior economia a nível mundial, bem como o 

principal importador. 

A economia norte-americana é uma das mais 

desenvolvidas, sofisticadas e exigentes, com 

uma indústria de bens e serviços altamente 

diversificada e competitiva, com muitas das suas 

empresas a assumirem posições cimeiras pela 

sua capacidade de inovação, dinamismo e 

volume de negócios. 

A taxa de crescimento do PIB situou-se em 2,3% 

em 2019, sendo expectável uma contração 

económica em 2020 (-2,8% segundo a EIU e -

5,9% de acordo com o FMI), fruto dos efeitos 

provocados pela pandemia Covid-19. Apesar do 

pacote de ajudas das autoridades norte-

americanas à economia, estas previsões 

refletem o agravamento da situação no 2º 

trimestre, em linha com a forte queda do 

consumo privado (que representa 70% do PIB), 

do investimento e da produção industrial. 

Os EUA estão a passar por uma crise 

generalizada e transversal a toda a atividade 

económica, que atinge particularmente os 

setores dos transportes, comércio (exceto bens 

e serviços essenciais), moda, automóvel, 

turismo, restauração e lazer. 

. 

 

 

Dados Genéricos do Mercado 

Diferença Horária: -5 hora que Portugal 

Principais línguas: Os EUA não têm uma língua oficial, mas o inglês é a língua mais utilizada (79% 
da população), a par do espanhol (13%) em algumas regiões do país 

Nº Habitantes:  331 milhões de habitantes (estimativa 2019) 

Moeda:   Dólar dos EUA (USD) 

Câmbio:   1€ = 1,2098 USD 
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VISÃO ECONÓMICA 
 

Os Estados Unidos têm a maior economia do 

mundo, à frente da China. Depois de uma 

década de crescimento, o PIB voltou a ficar 

negativo em 2020 (-4,2%, estimativa do FMI) 

devido à crise da COVID-19, que foi agravada 

pelo crescimento das desigualdades e 

infraestrutura obsoleta, que estão 

desacelerando o potencial de crescimento do 

PIB. Apesar de ter assinado um acordo comercial 

parcial em janeiro de 2020, as tensões 

comerciais com a China persistiram, com a 

maioria dos direitos aduaneiros retidos (19% da 

média do início de 2020, comparado com 3% do 

início de 2018). O que fica evidente do início do 

mandato do presidente Joe Biden são as 

ameaças comerciais contra a Europa que vão 

desaparecer, enquanto as tensões comerciais 

contra a China podem assumir um tom mais 

ameno. Após uma profunda contração no 

segundo trimestre de 2020, que reflete o 

impacto das medidas de contenção, a economia 

norte-americana teve um forte crescimento a 

uma taxa anual de 33,1%, apesar da segunda 

onda de contágio tenha resultado em novas 

restrições, tornando a situação mais incerta. De 

acordo com as previsões de outubro de 2020 do 

FMI, espera-se que o crescimento do PIB cresça 

3,1% em 2021, com uma estabilização de cerca 

de 2,9% em 2022, assumindo que a crise global 

diminua após a implantação de várias vacinas. A 

mais recente atualização de janeiro de 2021 do 

Panorama Económico Mundial, o FMI revisou 

suas projeções de crescimento do PIB para os 

Estados Unidos para 5,1% em 2021 e 2,5% em 

2022 (representando uma diferença em relação 

às projeções de outubro de 2020 de + 2% e - 

0,4%, respetivamente). 

Em 2020, o déficit orçamental alcançou um 

recorde de 15%, como resultado das medidas 

adotadas para mitigar o impacto da pandemia (o 

que somou cerca de 14% do PIB), e deve 

diminuir progressivamente em 2021 e 2022 (de 

7,6% e 6,1%, respetivamente, de acordo com as 

previsões do FMI. A taxa dívida / PIB do governo, 

já em tendência ascendente nos últimos anos, 

aumentou de forma consistente durante 2020 

para financiar as despesas concedidas para 

apoiar famílias e empresas, atingindo 131,2%. 

Espera-se que essa tendência continue levando 

o déficit para 134,5% do PIB até 2022. Os EUA, 

no entanto, gozam de flexibilidade de 

financiamento incomparável, sendo o emissor 

do dólar americano, a principal moeda de 

reserva mundial. O plano de estímulo 
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multibilionário do presidente eleito Joe Biden 

pode representar um aumento nos gastos de 5,4 

trilhões de dólares na próxima década em áreas 

como infraestrutura, energia limpa, manufatura, 

educação e saúde, enquanto a alta renda e 

impostos corporativos devem aumentar em 3,4 

trilhões de dólares em 10 anos. Segundo o FMI, 

a taxa de inflação caiu para 1,5% em 2020 (de 

1,8% um ano antes, devido à pressão sobre a 

renda das famílias e aos baixos preços de 

energia), abaixo da meta de 2% fixada pelo Fed. 

No entanto, a previsão é que a inflação salte 

para 2,8% em 2021, antes de cair novamente 

para 2,1% no ano seguinte, embora dependa do 

desempenho do mercado de trabalho. 

O impacto da crise da COVID-19 foi bastante 

intenso no mercado de trabalho norte-

americano. De acordo com a Situação 

Empregatícia de dezembro de 2020 descrita 

pelo Gabinet de Estatísticas Trabalhistas, em 

novembro a taxa de desemprego caiu para 6,7%. 

Essa taxa caiu para 8% depois da alta em abril, 

mas está 3,2% maior que em fevereiro. O 

número de desempregados, 10.7 milhões, 

continuou com uma tendência de queda em 

novembro, mas ainda está 4,9 acima em relação 

a fevereiro. O FMI espera uma taxa de 

desemprego de 7,3% em 2021, caindo mais de 

5,7% no ano seguinte. Os cidadãos americanos 

desfrutam de um dos maiores PIB (PPC) per 

capita do mundo, estimado em 65.118 dólares 

em 2019 pelo Banco Mundial. No entanto, as 

políticas de saúde pública atuais tendem a 

piorar as desigualdades de renda, com o número 

de pessoas sem seguro saúde ainda maior 

durante a administração de Trump. Em 2019, 

havia 34 milhões de pessoas na pobreza, 

aproximadamente 4,2 milhões a menos do que 

em 2018 (Censo dos EUA). De acordo com um 

estudo da Universidade de Colômbia, no 

entanto, a taxa de pobreza mensal aumentou de 

15% para 16,7% de fevereiro a setembro de 

2020 devido à crise impulsionada pela pandemia 

COVID-19. 
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Main Indicators 2018 2019 2020 (e) 2021 (e) 2022 (e) 

PIB (bilhões de USD) 20,00 21,00 20,00 22,00 24,00 

PIB (crescimento anual em %, preço constante) 3,0 2,2 -3,5 6,4 3,5 

PIB per capita (USD) 63 65e 63 68 71 

Saldo do Balanço de Pagamentos (em % do PIB) -5,7 -6,1 -11,7 -12,9 -6,8 

Dívida Pública (em % do PIB) 106,9 108,2 127,1 132,8 132,1 

Índice de inflação (%) 2,4 1,8 1,2 2,3 2,4 

Taxa de desemprego (% da população 

economicamente ativa) 

3,9 3,7 8,1 5,8 4,2 

Balanço das transações correntes (bilhões de USD) -449,69 -480,23 -646,40 -876,36 -733,78 

Balanço das transações correntes (em % do PIB) -2,2 -2,2 -3,1 -3,9 -3,1 

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  
 
Os EUA é um país altamente industrializado com altos níveis de produtividade e uso de tecnologias 

modernas. Os principais setores são o agrícola (milho, soja, carne bovina e algodão), fabricação de 

máquinas, produtos químicos, alimentício, automobilístico, além de um mercado terciário em 

crescimento, com foco em finanças, novas tecnologias, seguros, imóveis, alugueres e alocações. O setor 

agrícola norte-americano é, sem dúvidas, um dos maiores do mundo. A Califórnia sozinha produz mais de 

um terço dos legumes do país e dois terços de seus frutos frescos e secos. Contudo, a agricultura não 

representa mais do que 0,9% do PIB dos EUA e emprega 1% da população ativa (Banco Mundial, 2019). 

De acordo com os dados do Departamento de Agricultura dos EUA, levando em consideração o setor 

alimentício e relacionadas, o setor primário contribui com 1.109 trilhões. Em 2019, o PIB teve uma 

participação de 5,2% (somente a produção das fazendas da América contribuiu com 136,1 mil milhoes de 

dólares). No mesmo ano, 22,2 milhões de empregos integrais e de meio período estavam relacionados 

com os setores agrícola e alimentar. O USDA prevê que a receita agrícola líquida aumentará 18,3 bilhões 

de dólares (21,7%) de 2019 para 102,7 bilhões de dólares em 2020, apesar da crise do COVID-19. Enquanto 

as receitas de caixa de commodities agrícolas devem diminuir 15,2 bilhões de dólares (4,1%), os 

pagamentos agrícolas diretos do governo devem aumentar 64,4% (para 14,6 bilhões de dólares). 

Com uma extensa variedade de atividades, o setor industrial representa mais de 18,2% do PIB e emprega 

20% da população ativa. Além dos setores mencionados acima, os EUA também são líder mundial nas 

indústrias aeroespacial e farmacêutica. A abundância de recursos naturais tornou os EUA líder na 

produção de vários minerais e lhes permite manter uma produção diversificada. O país é o maior produtor 

mundial de gás natural líquido, de alumínio, de eletricidade e de energia nuclear, e o terceiro produtor 

mundial de petróleo. Há vários anos que a extração de gás de xisto vem se desenvolvendo em grande 

escala. De acordo com os últimos dados do Gabinete de Análise Econômica, as indústrias privadas de 

produção de bens diminuíram 34,4% no segundo trimestre de 2020, após a eclosão da pandemia COVID-

19. Essa queda refletiu em grande parte uma redução na fabricação de bens duráveis (liderada por 

veículos motorizados, carrocarias e reboques e peças). 

A economia dos EUA é essencialmente baseada nos serviços. O setor terciário representa mais de três 

quartos do PIB (77,4%) e emprega mais de 79% da população ativa. Uma grande porção do PIB é composta 
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pelo setor financeiro, de seguros, imobiliário, locação e arrendamento (21% em 2019) e pelo setor de 

serviços profissionais e de negócios (12,8%). O setor governamental (como os de níveis federal, estatal e 

local) foi composto por 12,3% do PIB do país em 2019 (Departamento do Comércio dos EUA). O Gabinete 

de Análise Econômica estima que a queda nas indústrias produtoras de serviços privados no segundo 

trimestre de 2020 se deu principalmente à queda nas atividades de hospedagem e alimentação (que 

contribuíram com uma variação de -4,38% no PIB real); cuidados de saúde e assistência social (variação 

de 4,38% do PIB real, liderada pelos cuidados de saúde ambulatórios); transporte e armazenagem (-2,56% 

do PIB, com destaque para o setor de transporte aéreo). 

 

Breakdown of Economic Activity By Sector Agriculture Industry Services 

Emprego por setor (em % do emprego total) 1,3 19,7 79,0 

Valor agregado (em % do PIB) 0,9 18,2 77,4 

Valor agregado (crescimento anual em %) -5,5 1,8 2,1 

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 
 

Segundo dados do Comtrade, os Estados Unidos da América importaram bens no valor de 2 567,5 mil 

milhões de USD em 2019, posicionando-se no 1º lugar no ranking dos importadores a nível mundial (13,4% 

do total). Da estrutura das importações destacam-se as máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos 

(14,8% das importações totais), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (13,7%), veículos automóveis e 

outros veículos terrestres (12,1%), combustíveis e óleos minerais (8,2%) e produtos farmacêuticos (5,0%). 

De acordo com o Comtrade, o principal fornecedor dos EUA é a China (18,4% das importações totais em 

2019), seguida do México (14,1%), Canadá (12,7%), Japão (5,7%) e Alemanha (5,1%). 

Segundo dados do Comtrade, as exportações dos EUA atingiram cerca de 1 644,3 mil milhões de USD em 

2019, posicionando o país como o 2º exportador a nível mundial (8,7% das exportações totais), depois da 

China. Da estrutura das exportações destacam-se as máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos 

(12,5% das exportações totais em 2019), combustíveis e óleos minerais (12,2%), máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos (10,5%), aeronaves e outros aparelhos aéreos ou espaciais (8,3%) e veículos 

automóveis e outros veículos terrestres (8,1%). 

O Canadá e o México destacam-se como principais clientes dos EUA (respetivamente, 17,8% e 15,6% das 

exportações totais em 2019), seguidos da China (6,5%), Japão (4,5%) e Reino Unido (4,2%). 

Os EUA são o quinto mercado de destino para o comércio português de bens (primeiro extra-UE), tendo 

representado 5% das exportações totais em 2019. Ao longo do período 2015-2019, verificou-se um 

crescimento médio anual das exportações do nosso pais de 13,2%, enquanto as importações para os EUA 

aumentaram 4,4%. A balança comercial de bens, é assim, favorável ao nosso país, tendo apresentado um 

saldo positivo de 1 517 milhões de euros em 2019, a que correspondeu um coeficiente de cobertura das 

importações pelas exportações de 201%. 

A estrutura das exportações é constituída, fundamentalmente, por combustíveis minerais (23,6% do total 

em 2019), seguindo-se as máquinas e aparelhos (9,2%), matérias têxteis (7,2%), produtos químicos (7,0%) 

e metais comuns (6,6%). Do lado das importações destacam-se também os combustíveis minerais (30,7% 
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do total em 2019), seguidos dos veículos e outro material de transporte (17,4%), produtos agrícolas 

(14,9%), máquinas e aparelhos (14,2%) e produtos químicos (6,6%). 
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O SETOR DA PEDRA NATURAL NO MERCADO DOS ESTADOS 

UNIDOS 

Contexto Geral e tendências 

De acordo com a Allied Market Research, o mercado global da pedra natural estava avaliado, em 2020, 

em cerca de 33 milhões de dólares, estando projetado atingir os 50 mil milhões em 2030 com um 

crescimento médio anual a rondar os 4,0%. A expansão expectável da indústria da construção – devido 

ao aumento do investimento no setor habitacional e, por conseguinte, dos gastos com construção em 

vários países, como nos EUA, alimenta este crescimento global previsto da pedra natural. Adicionalmente, 

o aumento da urbanização e o crescimento populacional, são outros fatores que influenciarão o 

crescimento da procura de pedras naturais.  

Face às imensas especificidades geológicas que se pode encontrar no país, os Estados Unidos da América 

apresentam enormes potencialidades na extração de pedra natural. Olhando para o tecido empresarial 

americano, percebe-se que são várias as tipologias de empresas que fazem parte do setor da pedra 

natural: desde produtores, a exportadores/importadores, a distribuidores e grossistas, bem como outros 

parceiros de negócio. De acordo com o Instituto de Pedra Natural, são cerca de 15.500 as empresas que 

fazem parte deste tecido empresarial, empregando perto de 185 mil pessoas na sua globalidade. Percebe-

se, assim, que se trata de um setor relevante neste país e, sobretudo, quando comparado com outros 

países também eles produtores de pedra natural. 

À semelhança do que se verifica no mercado global, também o mercado americano de pedra natural é 

fortemente influenciado pela performance do setor da construção. O aumento previsional no número de 

projetos de engenharia, compras e construção no setor das infraestruturas, juntamente com o 

incremento previsto no setor imobiliário e vários projetos de infraestrutura urbana, faz com que seja 

passível de prever um aumento da procura no país por pedra natural.  

Tal como se observa ver no gráfico abaixo através de dados do site Trading Economics, e pese embora o 

decréscimo no output no último trimestre de 2021, o ano transato representou uma melhoria significativa 
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na performance do setor da construção face aos dois últimos anos. Após uma contração de 1,9% em 2020, 

a construção nos EUA deve ter fechado o ano de 2021 com um crescimento a rondar os 6%.  

 

 

Fontes: Tradingeconomics.com | FEDERAL STATISTICAL OFFICE 

 

O desempenho da construção residencial tem sido muito dinâmico e surge impulsionado pela procura por 

moradias unifamiliares. Espera-se, ainda, que o setor de engenharia civil possa ter um crescimento 

significativo em 2022 desde que o Congresso aprove um grande projeto lei de infraestruturas proposto 

pelo governo.  O projeto visa investimentos abrangentes em infraestruturas (incluindo estradas, rodovias, 

pontes, ferrovias e desenvolvimento de telecomunicações).  

Mais ainda, de acordo com o artigo do Harvard Joint Center for Housing Studies (publicado em janeiro de 

2021), o crescimento das despesas com reestruturações e remodelações de casas deverá ter aumentado 

de 3,5% (em 2020) para perto de 3,8% em 2021, esperando que se mantenha tendência semelhante em 

2022. Outro dado importante, prende-se com a previsão de despesas em remodelação em residências 

unifamiliares ocupadas pelos proprietários que, de acordo com os participantes, é expectável que 2021 

tenha fechado com um aumento de 4% e que, em 2022, este valor incremente mais 2%. 
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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 dos Estados Unidos importa um valor global de 4.295.791.000,00 € de Pedra natural, em que 

o peso da importação de pedra transformada é de 93%, os restantes 7% são importações de Pedra Natural 

em forma de matéria-prima. 

Relativamente aos países de origem das importações, a China assume uma posição de destaque, com um 

peso relativo de cerca de 14%, seguido pela Canadá com 12,89%. A terceira posição é ocupada pelo Brasil 

com um peso relativo de 9,34%. 

 

 

 

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

que mais peso têm nas importações dos Estados unidos em termos de Pedra Natural. Os valores 

apresentados são relativos a 2020. 

 

Fonte: ITC - International Comerce Trade 

 

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

1.546.000,00€. 

 

 

  

14,12%
12,89%

9,34% 8,99% 8,92%

6,97%
5,61% 5,52%

4,87%
3,99%

0,63%

China Canada Brazil Mexico India Italy Turkey Japan Spain Germany Portugal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19
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Entre 2018 e 2019, o mercado apresenta alterações significativas do valor das importações (verificou-se 

uma quebra de 4%). Entre 2019 e 2020, a situação agravou-se, apresentando uma quebra de 9%.   

Em 2018 o mercado importava um total de 4.893.141.000,00€, em 2019 um total de 4.714.742.000,00€ 

e em 2020, deu-se uma quebra para um valor de 4.295.791.000,00€. Entre 2018 e 2020 o mercado 

contraiu nas suas importações um total de 597.350.000,00€. 

Código 

Pautal 
Descrição 

Valor total das Importações dos Estados Unidos 

2018 2019 2020 

'2515 
Mármore, travertino e outra pedra calcária 

monumental ou de construção... 
                  9 980 000,00 €                    9 794 000,00 €                    9 005 000,00 €  

'2521 
Calcário e outras pedras calcárias, de uma 

espécie usada para o fabrico... 
                13 038 000,00 €                  12 752 000,00 €                    9 721 000,00 €  

'2516 
Granito, basalto, arenito e outras pedras 

monumentais ou de construção... 
                31 035 000,00 €                  31 710 000,00 €                  27 510 000,00 €  

'2517 

Seixos, cascalho, pedra quebrada ou 

esmagada, para agregados de betão, para 

metalomes de estrada ou para … 

              226 753 000,00 €                247 761 000,00 €                229 582 000,00 €  

'2514 

Ardósia, quer seja ou não grosseiramente 

aparada ou meramente cortada, serrada ou 

não, em blocos ou ... 

                  4 922 000,00 €                    4 188 000,00 €                    3 760 000,00 €  

'6802 
Pedra monumental ou de construção, natural 

(excluindo ardósia), trabalhada... 
           2 989 613 000,00 €             2 709 023 000,00 €             2 538 943 000,00 €  

'6815 
Artigos de pedra ou de outras substâncias 

minerais, incl. fibras de carbono... 
              951 750 000,00 €             1 056 623 000,00 €                871 168 000,00 €  

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

moagem... 
              510 691 000,00 €                482 523 000,00 €                433 470 000,00 €  

'6801 
Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural 

(excluindo ardósia) 
                85 576 000,00 €                  99 170 000,00 €                118 252 000,00 €  

'6803 

Ardósia trabalhada e artigos de ardósia ou de 

ardósia aglomerada (excluindo grânulos de 

ardósia, lascas ... 

                69 783 000,00 €                  61 198 000,00 €                  54 380 000,00 €  

 

TOTAL            4 893 141 000,00 €             4 714 742 000,00 €             4 295 791 000,00 €  

 

Variação   -4% -9% 

Fonte: ITC - International Comerce Trade 
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Na relação dos Estados Unidos da América com Portugal, houve um decréscimo nas importações, entre 

2018 e 2019, motivo pelo qual Portugal perdeu a cota de mercado no valor de 10%. Entre 2019 e 2020, 

inverteu esta situação, conseguindo obter uma subida de 8%. Salienta-se a quebra de valor que, entre 

2018 e 2020, atingiu uma diminuição de 2%. 

Código 

Pautal 
Descrição 

Valor das Importações dos Estados Unidos de Portugal 

2018 2019 2020 

'2515 
Mármore, travertino e outra pedra calcária 

monumental ou de construção... 
                     559 000,00 €                       483 000,00 €                       504 000,00 €  

'2521 
Calcário e outras pedras calcárias, de uma 

espécie usada para o fabrico... 
                       10 000,00 €                                      -   €                           7 000,00 €  

'2516 
Granito, basalto, arenito e outras pedras 

monumentais ou de construção... 
                                    -   €                         51 000,00 €                         16 000,00 €  

'2517 

Seixos, cascalho, pedra quebrada ou 

esmagada, para agregados de betão, para 

metalomes de estrada ou para … 

                     140 000,00 €                       791 000,00 €                                      -   €  

'2514 

Ardósia, quer seja ou não grosseiramente 

aparada ou meramente cortada, serrada ou 

não, em blocos ou ... 

                       57 000,00 €                                      -   €                         41 000,00 €  

'6802 
Pedra monumental ou de construção, natural 

(excluindo ardósia), trabalhada... 
                26 618 000,00 €                  23 153 000,00 €                  24 181 000,00 €  

'6815 
Artigos de pedra ou de outras substâncias 

minerais, incl. fibras de carbono... 
                       61 000,00 €                         57 000,00 €                         19 000,00 €  

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

moagem... 
                       99 000,00 €                       340 000,00 €                    1 837 000,00 €  

'6801 
Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural 

(excluindo ardósia) 
                       53 000,00 €                       124 000,00 €                       447 000,00 €  

'6803 

Ardósia trabalhada e artigos de ardósia ou de 

ardósia aglomerada (excluindo grânulos de 

ardósia, lascas ... 

                     147 000,00 €                         57 000,00 €                         23 000,00 €  

 

TOTAL                 27 744 000,00 €                  25 056 000,00 €                  27 075 000,00 €  

 

Variação   -10% 8% 

Fonte: ITC - International Comerce Trade 



 

 18 

 

Das exportações de Portugal para os Estados Unidos da América, destaca-se os produtos incluídos no 

código pautal “6802 - Pedra monumental ou de construção, natural (excluindo ardósia), trabalhada...”, 

facto que contribuiu com 89% do total das exportações. Com um valor inferior, mas de relevar estão os 

produtos incluídos no código pautal “6804 - Mós, moagem e afins, sem estruturas, para moagem...” tendo 

contribuído em 2020 com 6,8% das importações. 
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CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO 
 

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

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

operacionalização da entrada no mercado, nomeadamente: 

• Analisar as principais barreiras à entrada nos Estados Unidos,  

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

 

Processo de exportação 

As barreiras comerciais podem consubstanciar-se de duas formas distintas: as barreiras sob a forma de 

tarifas que impõem um custo financeiro associado e as não-tarifas que têm como principal objetivo 

restringir algumas trocas comerciais específicas. 

Os Estados Unidos e os Estados-Membros da União Europeia partilham a maior relação económica do 

mundo. Os fluxos de comércio (mas também de investimento) entre ambos são um pilar fundamental de 

prosperidade entre as duas partes. Assim, é natural serem vários os documentos existentes sobre o que 

ter em consideração no momento de exportar para os Estados Unidos. Por isso, optou-se por dividir em 

dois blocos práticos:  

- O que necessitámos de saber antes de exportar para os EUA 

- Quais os passos que temos de dar para a exportação 

 

Informações antes de exportar 

Neste domínio, importa desde logo ressalvar que ao nível do relacionamento entre EUA e Europa não foi 

celebrado qualquer acordo preferencial na área comercial. Significa isto que não existem 

isenções/reduções das taxas dos direitos aduaneiros, vigorando entre as partes o tratamento da nação 

mais favorecida. Ainda assim, o ambiente de negócios é propício e favorável. 
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Existem diversos constrangimentos e barreiras que dificultam a tarefa das empresas que querem exportar 

para os EUA, nomeadamente na importação de algumas categorias de produtos que pode estar proibida 

ou condicionada para proteger a economia e segurança nacionais. Adicionalmente, em alguns casos existe 

a necessidade de salvaguardar questões relacionadas com o bem-estar e saúde dos consumidores, 

existindo ainda mercadorias cuja entrada está condicionada por um sistema de quotas. 

Num outro bloco concentram-se algumas mercadorias que se encontram dependentes da emissão de 

uma licença por parte de organismos governamentais competentes. São exemplos desta categoria de 

produtos, as bebidas alcoólicas, os animais vivos, medicamentos, frutos secos, entre outros. 

Por fim, sublinhar que fruto da adoção de uma política mais protecionista ao longo dos últimos anos, tem-

se vindo a registar um incremento nos direitos aduaneiros sobre materiais como o aço (25%) e o alumínio 

(10%). 

 

Procedimentos para exportar 

Como é do conhecimento geral, os EUA pautam-se geralmente pela adoção de políticas severas e de 

cumprimento obrigatório em diversas áreas. Pela criticidade do tema, esta torna-se uma área que ganha 

ainda mais relevância em toda a temática de procedimentos e necessidade do seu cumprimento integral. 

Assim, desde logo é fundamental as empresas estarem familiarizadas com a legislação, os regimes fiscais 

e aduaneiros relacionados com as operações de exportação e seu desalfandegamento. É ainda importante 

que as empresas tenham em sua posse toda a documentação necessária tal como o certificado de origem, 

da fatura de exportação, o documento de transporte, entre outros. 

Posto isto, importa listar todos as diferentes etapas a serem cumpridas para ser bem-sucedido no 

processo de exportação: 
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Facilidade de negócio e criação de empresas 

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 negócio nos Estados Unidos 

da América, 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, os EUA posicionaram-

se no sexto lugar a nível mundial, estando no top-5 em dois parâmetros. 

 

Ranking Global (Facilidade de fazer negócios) * 6º nível 
mundial 

 

 

Selecionar um importador local e confirmar que o mesmo possui uma licença de 
importação

Colaborar com o importador para fazer o registo da empresa exportadora

Obter o aviso prévio de importação e registo da empresa importadora

Obter o certificado de aprovação de rótulo

Pagar todas as taxas federais e direitos aduaneiros

Cumprir os requisitos respetivos de cada estado
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Esta classificação global, resulta da análise em 10 parâmetros distintos: 

 

tópico ranking 

#1 Criação de negócio 55 

#2 Licenças de construção 24 

#3 Obter eletricidade 64 

#4 Registo de propriedade 39 

#5 Obtenção crédito 4 

#6 Proteção de investidores minoritários 36 

#7 Pagamento de Taxas 25 

#8 Comércio internacional 39 

#9 Cumprimento contratos 17 

#10 Resolução insolvências 2 

 

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

operacionalização de um negócio. 

 

Dimensões com pior performance 

Como fica facilmente visível através da tabela acima apresentada, o país encontra-se bem posicionado 

em praticamente todas as dimensões. Ainda assim, é possível identificar dois parâmetros nos quais o país 

se posiciona num nível intermédio: a capacidade de obter eletricidade e o processo de criação de negócio. 

Relativamente à obtenção de eletricidade, este tópico mede os procedimentos, custo e tempo associados 

a obter conexão elétrica permanente num armazém novo e acabado de construir. O relatório indica que 

são necessários, em média, 5 procedimentos distintos e que representam um total aproximado de 90 dias 

para concluir o processo de ligação elétrica.  

No que concerne ao segundo item – processo de criação de negócio -, dada a sua especificidade e 

importância, detalhar-se-á posteriormente. 
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Dimensão com melhor performance 

Em sentido contrário, o país encontra-se significativamente bem posicionado em dois parâmetros: em 2º 

lugar a nível mundial no que diz respeito à resolução de insolvências e em 4º lugar na obtenção de crédito.  

A primeira variável mede o tempo, o custo e o resultado de processos de insolvência envolvendo 

entidades jurídicas nacionais. O relatório avalia duas cidades norte-americanas (Los Angeles e Nova 

Iorque) mas ambas apresentam o mesmo score. O tempo de resolução de insolvência é de 

aproximadamente 1 ano e com uma taxa de recuperação de 0,81 cêntimos por dólar.  

Relativamente à obtenção de crédito, este indicador mede dois conjuntos de questões: por um lado, a 

força dos sistemas de relatórios de crédito e, por outro, a eficácia das leis de garantias e falências na 

facilitação de empréstimos. O país apresenta um sistema de crédito que tem vindo a ser fortalecido e 

robustecido sobretudo após a crise financeira que assolou a economia mundial há uns anos atrás. 

Uma vez abordados os tópicos com pior e melhor performance, importa agora refletir sobre outra variável 

que, pelo seu grau de importância para a operacionalização do negócio, não deve ser descurada – o 

processo de criação de empresa.  
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Fonte: Doing Business, The World Bank 

 

 

  

1. Reservar o nome pretendido 
para a empresa, arquivar os 

artigos da empresa e adotar o 
acordo operacional da 

empresa.

< 1 dia / USD 275

2. Inscrição para obter o 
número de identificação 
federal para efeitos de 
empregador e fiscais

< 1 dia/ Sem custos

3. Registo para coletar imposto 
estadual sobre vendas

< 1 dia / Sem custos

4. Registo enquanto entidade 
empregadora na 

Unemployment Insurance 
Division no Estado respetivo.

<1 dia / Sem custos

5. Providenciar indemnização 
trabalhista e seguro de 

invalidez

1 dia / Sem custos

6. Publicação da criação e 
emissão do certificado.

1 dia / USD 450-500
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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_Estados Unidos”. 
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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 norte americano: 

Natural Stone Institute  

O Instituto de Pedra Natural é uma associação comercial que representa a indústria da pedra natural. A 

adesão atual ultrapassa os 2.000 membros em mais de 50 países. A associação oferece um vasto leque de 

recursos técnicos e de formação, oportunidades de desenvolvimento profissional, advocacia 

regulamentar e eventos de networking. Duas publicações proeminentes - o Dimension Stone Design 

Manual e Building Stone Magazine - sensibilizam a indústria de pedra natural e na comunidade de design 

para as melhores práticas e utilizações da pedra natural. 

A associação serve como fonte autoritária de normas técnicas de segurança e informação sobre a 

utilização da pedra natural. Opera um programa de acreditação da indústria e dois prestigiados programas 

de prémios, bem como um programa de educação contínua para arquitetos e designers. 

O Instituto de Pedra Natural foi formado em 2018 como uma fusão do Instituto de Mármore da América 

e do Instituto de Pedra para Construção. O Instituto de Pedra para  Construção foi formado em 1894 como 

International Cut Stone Contractors and Quarrymen's Association; o nome foi alterado para o Instituto de 

Pedra do Edifício em 1955. Fundada em 1903 como Associação Nacional de Negociantes de Mármore, o 

Instituto de Mármore da América formou-se oficialmente em 1944, quando a associação se fundiu com a 

Associação Nacional de Produtores de Mármore. Em 1962, a Associação Nacional de Construtores de 

Mármore fundiu-se com o MIA (Marble Institute of America). 

 

American Institute of Architects (AIA) 

A AIA é a voz coletiva dos arquitetos, é essencial para projetar um futuro melhor. Mesmo em tempos de 

mudança, os valores da AIA permanecem constantes. Assumem um lugar de destaque junto dos decisores 

políticos que estão empenhados em criar um ambiente mais favorável e promover a profissão da 

arquitetura de uma forma próspera.  

O Instituto Americano de Arquitetos (AIA) trabalha para promover a qualidade de vida e proteger a saúde, 

segurança e bem-estar do público, como tem feito nos últimos 160 anos. 
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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 

  



 

 29 

 

 

ESTADOS UNIDOS 


