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   ENTREVISTA PRESIDENTE DA ANIET -  ENGº JORGE MIRA AMARAL 

Como foi o seu percurso profissional até chegar a Presidente da ANIET? 

Foi, para mim, um excelente percurso, feito fundamentalmente na área industrial. 

Depois de ter terminado o curso de Engenharia Mecânica, no Instituto Superior Técnico, com 14 valores, iniciei o meu percurso 

profissional como Diretor da Fábrica da Argibetão, no Cartaxo. Não podia ter tido melhor escola. Com os conhecimentos          

teóricos muito presentes e uma curiosidade que me acompanha desde muito novo, foi a combinação ideal para olhar para 

uma fábrica e fazê-la evoluir. Criei um novo sistema de controlo da produção, aumentei a produtividade, reduzi custos,                  

reestruturei e melhorei muito o produto final. Foi, também, um período muito criativo, pois concebi novas máquinas que               

melhoraram muito a eficiência da fábrica, tendo registado as respetivas Patentes a nível mundial, permitindo significativas     

reduções de custos, nesta industria. Também registei, neste período, Direitos de Autor de algumas das minhas inovações.  

Passados 6 anos e, com a fábrica controlada e mais eficiente, aceitei um novo desafio, a de Diretor Industrial, com o objetivo 

de  incrementar nas restantes 3 fábricas da empresa, Braga, Ovar e Azeitão, as resultados conseguidos na do Cartaxo. Estive 

nesta função cerca de 2 anos, passando, ao fim deste período, a Diretor Geral e, 1 ano depois, a Administrador Delegado.  

Fui nos últimos 7 anos, Presidente do Concelho de Administração, dos 40 anos que estive ligado a esta empresa. Em 1992,  

estive um ano em Paris a liderar um novo projeto da Lapeyre para Portugal, do grupo Saint Gobain, na área das madeiras. Pre-

tendiam internacionalizar os seus negócios na Europa, com delegações em Espanha, Itália, Suíça e Portugal. Não chegou a 

avançar.    

Paralelamente, ao longo destes 43 anos que levo de vida profissional, fui chamado a exercer outras funções em outras                  

empresas do grupo Semapa.Fui membro da Comissão de Controlo do Governo Societário da SEMAPA, SGPS, S.A. e Administra-

dor da Cimo, SGPS, S.A. e da Longapar, SGPS, S.A. Ainda no grupo, na área pertencente aos pré-fabricados da Secil, fui                

Presidente da Secil Unicon  e  Administrador Executivo da SecilPrebetão e da Sonaca.  
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Fui membro da Comissão de Controlo do Governo Societário da SEMAPA, SGPS, S.A. e Administrador da Cimo, SGPS, S.A. e da 

Longapar, SGPS, S.A. Ainda no grupo, na área pertencente aos pré-fabricados da Secil, fui Presidente da Secil Unicon  e               

Administrador Executivo da SecilPrebetão e da Sonaca. Nas empresas que operam na área da Indústria Extrativa e Transforma-

dora, fui Administrador Executivo da Secilbritas, da Colega, Quimipedra, Brimade, Lusoinertes, Carcubos, Jobrita, Pedreiral e 

Ecob, onde tive oportunidade de fazer algumas fusões e aquisições. Atualmente, ainda sou Administrador da Secilbritas desde 

2006, empresa que represento na ANIET desde então, primeiro como Vice-Presidente durante 7 anos e, nos últimos 8, como 

Presidente. 

Em representação da ANIET, fui Presidente do Conselho Fiscal da CPCI – Confederação Portuguesa da Construção e do                  

Imobiliário e Board Member da UEPG – Union Européenne des Producteurs de Granulats. Representei a ANIET no Cevalor,    

como Presidente do Conselho de Administração, entre Abril de 2012 e Fevereiro de 2014.  

Tive a felicidade de exercer todas estas funções com imenso prazer, única maneira de se ser minimamente competente, muito 

compensado por uma outra paixão, a de praticante do  desporto motorizado.  

Muito resumidamente, posso dizer que me  iniciei, de mota, no Circuito de Montes Claros, em 1969, tendo participado ao           

longo da minha vida em vários circuitos de velocidade e rallys, quer de mota, quer de carro e também fiz algumas provas de 

kart. Fui o primeiro português a participar num rally em áfrica de mota, o Rally do Atlas em 1988, integrado no Team            

Tabaqueira, a competição mais perigosa em que estive presente. Participei também na Paris-Dakar de 1983, a maior aventura 

do mundo. Em 1975, fui Campeão Ibérico de Pop Cross e, em 1997, Vencedor das 12 horas de Kart de Évora.  

Como vê, não me posso  queixar de falta de atividade.  

 

Quais são os maiores desafios neste novo mandato 

Como sabe a ANIET é uma associação patronal e deverá, em primeiro lugar, trabalhar para dar as melhores condições aos seus 

associados e, nesse aspeto temos muito a fazer, pois Portugal não oferece às suas empresas as mesmas condições que os ou-

tros países oferecem às empresas nossas concorrentes, tornando-as menos competitivas nos mercados internacionais.                      

O objetivo principal é muito simples, servir as nossas empresas com muita dedicação, reforçando cada vez mais essa ligação, 

de modo a auscultar os seus problemas e com esse conhecimento, sensibilizar o governo do nosso país, para que este encontre 

soluções para as questões transmitidas pela ANIET. 

 Num estudo recente do INE, os empresários portugueses apresentavam como o maior problema do país, as questões relacio-

nadas com a justiça, dificuldades de licenciamento e fiscalidade. 

É totalmente verdade para o nosso sector, de uma forma ainda muito mais crítica.  

O Eng. António Costa Silva, atual Ministro da Economia, quando apresentou o seu PRR, disse  na altura, que nada aconteceria 

de importante com o seu programa, se não se modernizasse a administração do Estado, simplificando de uma forma drástica a 

atual burocracia. 

E, agora que já é ministro, continua tudo na mesma. Nada acontece. A nova lei das Pedreiras continua sem conhecer a luz do 

dia, depois de duas consultas públicas e de dois anos de espera. É bem o espelho de como estas questões são tratadas em Por-

tugal.  

O impressionante aumento de custos com a Eletricidade e Combustíveis são outra das grandes preocupações do sector. 

No caso do Gasóleo, não se compreende como é que ainda não foi atribuído o Gasóleo Verde ao nosso sector, quando outras 

indústrias em Portugal já o utilizam, tal como a maior parte dos nossos concorrentes europeus, como por exemplo a vizinha 

Espanha. Este é dos pontos mais importantes para a nossa indústria, pois na estrutura de custos de exploração representa cer-

ca de 45%, sabendo-se que cerca de 70% do preço deste combustível são impostos e taxas. Seria muito fácil para o governo, 

abdicar de parte deste proveito, recebendo em troca valores muito superiores, devido ao aumento das exportações por maior 

competitividade das empresas do sector. Todos ganhavam. 

Não é aceitável não termos as mesmas condições que as empresas europeias nossas concorrentes. 

Sem Indústria Extrativa e Transformadora não há presente, nem haverá futuro 
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MARMOMAC 2022 
A 56ª exposição internacional de Pedra Natural, MARMOMAC, decorreu de 27 a 30 de setembro, com uma nova configuração 

semanal, tendo registado este ano uma extraordinária edição, com a participação de 47 mil visitantes profissionais, ou seja, 

mais 49% do que o registado em 2021. A participação internacional de 132 países correspondeu por 63% das visitas, registando 

um aumento de 97% em valor absoluto em relação à edição anterior. Com os resultados desta edição, a Feira voltou aos núme-

ros pré-pandemia. O setor da Pedra Natural voltou à Marmomac com uma  participação impressionante: 1.207 empresas expo-

sitoras divididas pelos 10 salões de exposição e nas quatro áreas exteriores, das quais, 60,5% internacionais de 47 países. Esti-

veram em exposição mais de 1.200 variedades de material de pedra, abrangendo blocos, lajes e pedra trabalhada. As mais re-

centes tecnologias inovadoras para extração, corte, processamento e transporte de material foram também expostas num 

total de 700 máquinas, sistemas e equipamentos, e ainda mais de 800 outros produtos, entre ferramentas, abrasivos e produ-

tos químicos. Os números divulgados acerca da participação internacional são ainda mais impressionantes quando se tem em 

conta a presença reduzida da China, Rússia e Ucrânia na sequência de conhecidas questões de saúde e geopolíticas. Também 

contribuíram para o calibre internacional desta edição os investimentos feitos para promover a entrada de delegações interna-

cionais dos principais compradores, em colaboração com a ICE Trade Agency, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Con-

findustria Marmomacchine. O "The Plus Theater" concentrou as atenções dos visitantes para a cultura do produto, experimen-

tação, design e atualização profissional, garantindo um significativo valor acrescentado ao evento. Este espaço acolheu exposi-

ções, conferências e oficinas de modo a informar os visitantes sobre o incrível potencial funcional e estético da pedra natural. 

Alcance internacional, negócios, inovação e sustentabilidade: um  recomeço entusiasmado para a cadeia de valor da pedra  

natural da Marmomac . 

Portugal esteve representado nesta exposição por 65 empresas destacando-se como sendo a 4ª maior participação.  

A participação nacional organizada pela Associação Empresarial de Portugal, em parceria com a ANIET-Associação Nacional da 

Indústria Extrativa e Transformadora, no âmbito do Projeto BOW, foi representada por 17 empresas expositoras nesta que é 

uma plataforma dedicada a toda a cadeia produtiva da pedra, da pedreira ao produto processado, das tecnologias e máquinas 

às ferramentas e um local  privilegiado de inovação e formação. 

Comitiva nacional organizada pela AEP/ANIET                      

CONSTRUÇÕES PARDAIS - IRMÃOS MONTEIROS, LDA 
D2 TECHNOLOGY-MÁQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS, LDA 

FRAZÃO - ROCHAS, SA 
GNT - GRANITOS DO NORTE, LDA 

GRA 2003-GRANITOS E MARMORES, LDA 
GRANIFINAS - EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS, LDA 

GRANISEL REAL - SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PEDRAS, LDA 
GRANITOS IRMÃOS PEIXOTO, LDA 

HÉLIO & MONTEIRO, LDA 
HORUSTONE, LDA 

MARMOGUIA - MARMORES E CANTARIAS, LDA 
MÁRMORES FERRAR, LDA 

MOCAMAR – MÁRMORES DE ALCANEDE, LDA 
OLIVEIRA RODRIGUES – GRANITOS DE PEDRAS SALGADAS, LDA 

SPECIAL PROBABLY, LDA 
TELMO DUARTE – COMÉRCIO DE PEDRAS NATURAIS, SA 

TRANSGRANITOS - MÁRMORES E GRANITOS ALTO TÂMEGA, LDA. 
 

 
 
 
 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

No âmbito do projeto “Portuguese Stone The Natural Path”, 
enquadrado num SIAC (Sistema de Incentivo a Ações            
Coletivas) de Internacionalização, financiado pelo                
Compete2020, a ANIET marcou presença na MARMOMAC 
com um stand próprio no Hall 11 (stand A3), onde deu a         
conhecer o potencial da pedra portuguesa a arquitetos,                
designers e prescritores internacionais nesta que é a maior 
feira mundial do Sector, sendo portanto, uma oportunidade 
única para divulgar o que melhor Portugal tem para oferecer.  

 

 A Marmomac estará de volta no próximo ano de 2023, entre os dias 26 a 29 de setembro.  
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DIRECÇÃO DA ANIET REUNE NA                       

EMPRESA DST 

A convite da nossa associada DST – Domingos da Silva            Tei-
xeira, SA, a reunião da Direcção da ANIET teve lugar nas suas ins-
talações, em Braga, no dia 20 de setembro.  

Foi uma reunião muito agradável e onde a direção teve a                
oportunidade de fazer uma visita às instalações da empresa. 

REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS DA REGIÃO CENTRO 

No dia 13 de setembro, a ANIET, reuniu com                 

empresários da região centro do país, um                   

importante polo de extração e transformação de 

calcário em  Portugal. 
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CONCRETA 

CONGRESSO PORTUGAL EMPRESARIAL EXPONOR  

No dia 16 de setembro, decorreu na Exponor, o Congresso 
Portugal Empresarial, promovido pela AEP – Associação  
Empresarial de Portugal. O evento originou o debate de  
temas direcionados para os desafios da Indústria e da       
Sustentabilidade, com o desígnio da competitividade de   
Portugal como foco prioritário. Tendo por base as propostas 
apresentadas pela AEP, designadamente para a RE             
industrialização, foram discutidas políticas públicas,                
demografia, as transições digital, climática e energética, a 
inovação e a competitividade 

O evento contou com mais de 250 congressistas. 

A ANIET está presente na feira CONCRETA a decorrer de 13 a 16 de outubro, juntamente com as suas associadas:  

 

 

 

PAV. 1 STAND A08 PAV. 1  STAND B01 

PAV. 1  STAND B10 PAV. 1  STAND B04 PAV. 1 STAND B02 

Visite-nos! 
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PREMIOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR  
A UEPG, Associação Europeia de Agregados, promove uma 
vez mais os Prémios de Desenvolvimento Sustentável do 
Setor.  

A Indústria Europeia de Agregados, da qual a ANIET faz             
parte, apoia os princípios do desenvolvimento sustentável e 
está empenhada em atuar com cuidado e  preocupação com 
o ambiente, com os seus vizinhos e com a sociedade como 
um todo. Esta iniciativa ilustra o compromisso ao promover a 
disseminação das melhores práticas e ao incentivar projetos 
que vão muito além do que é exigido, estabelecem novos 
padrões de excelência e fornecem um exemplo inspirador a 
seguir. O evento trianual decorrerá a 30 de novembro de 
2022, em Bruxelas, onde serão atribuídos vários prémios 
com o intuito de destacar as melhores práticas sustentáveis 
da indústria dos agregados. Nesta edição houve um recorde 
sem precedentes de inscrições aos prémios de                       
desenvolvimentos sustentável. Concorreram 67 projetos 
sobre o desenvolvimento sustentável da indústria de                    
agregados de 15 países europeus, incluindo Portugal. 

A UEPG espera manter o sucesso deste evento que em             
edições anteriores contou com a presença de deputados do 
parlamento europeu, representantes da comissão europeia e 
conselho europeu bem como diversos parceiros. Os prémios 
são atribuídos por um júri de alto nível de renome                 
internacional e nas últimas edições foram atribuídos tanto a 
PMEs como a grandes empresas. É ainda atribuído               
reconhecimento europeu através de certificados de            
excelência a todas as  candidaturas. 

Nesta edição, Portugal concorre, através da ANIET a estes            
prémios com a submissão dos projetos “Pedreira de           
Gouvães: Uma  pedreira e fábrica de agregados destinada a 
fornecer uma infraestrutura de energia verde: Inovações de 
Produtos e Processos”, e “Pedreira de Gouvães: Uma            
pedreira e fábrica de agregados destinada a fornecer uma                         
infraestrutura de energia verde: Iniciativas Ambientais”. 

A Pedreira de Gouvães foi desenvolvida para produzir agrega-
dos britados de alta qualidade, para uso exclusivo no fabrico 
de betão para o complexo hidroelétrico do Tâmega. A       
Domingos da Silva Teixeira, S.A. (DST), associada da ANIET, 
foi selecionada para conceber, construir, explorar e                 
recuperar a Pedreira de Gouvães, um projeto greenfield                
muito exigente que está a ser  realizado desde 2016. 

Assim, em menos de 10 anos, este projeto irá experienciar 
todas as etapas da vida de uma Pedreira. Uma conquista por 
si só, mas nesse processo, a DST, conseguiu ainda                      
implementar os seus elevados padrões de inovação e              
qualidade, cumprindo as normas mais exigentes em termos 
de qualidade, segurança e ambiente. 

Decorreu no dia 28 de setembro, na Estação do Porto –  Campanhã, a apresentação do Projeto da nova Linha ferroviária de 

Alta Velocidade Porto – Lisboa. Os principais benefícios decorrentes do futuro serviço de AV é a redução significativa dos                 

tempos de percurso, o aumento da capacidade e competitividade do sistema ferroviário, o reforço da conetividade territorial e 

a descarbonização do setor dos transportes. 

Veja aqui a gravação da apresentação:  https://cutt.ly/YVG8xIL  

APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA NOVA LINHA FERROVIÁRIA DE         

ALTA VELOCIDADE PORTO-LISBOA  

UEPG NEWSLETTER - OUTUBRO 2022 
Já se encontra disponível a edição de Julho da Newsletter da UEPG. 

Para aceder à newsletter clique em:  

https://mailchi.mp/c95f33e5e309/uepg-newsletter-11464556?e=c142fb700c 

A Pedreira de Gouvães foi e 

continua a ser um desafio 

extraordinário, incitando à 

melhoria continua, e à              

procura de novas soluções e             

inovações. 

https://cutt.ly/YVG8xIL
https://mailchi.mp/c95f33e5e309/uepg-newsletter-february-11464556?e=c142fb700c
https://mailchi.mp/c95f33e5e309/uepg-newsletter-february-11464556?e=c142fb700c
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3ªs JORNADAS IBÉRICAS DE    

RESGATE MINEIRO  

A ANIET apoia as Jornadas Ibéricas de Resgate Mineiro, que 
decorrem no dia 19 de outubro, na Feira MMH Mining and                  
Minerals Hall 2022.  

Mais informações e inscrições em:  

https://eastav.com/eventos_jornadas_iberica/ 

 

A ANIET participa o falecimento de dois grandes empresários do setor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Às famílias, as nossas mais sentidas condolências.  

COMUNICAÇÃO DE FALECIMENTO E NOTA DE PESAR 

Sr. José Jesus Rodrigues, da associada Bripealtos Agregados e 

Construções, Lda e fundador da empresa mãe do Grupo JJR  

Sr. Manuel Queirós, fundador da empresa associada 
Irmãos Queirós, Lda   

https://eastav.com/eventos_jornadas_iberica/
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ESPAÇO ASSOCIADO  

ADERENTE  
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ANIET MEMBRO DE 

BOLSA DE EMPREGO 
ENGENHEIRA DE MINAS E GEOTECNICOS C/ OU SEM EXPERIÊNCIA 

ENVIAR CV PARA GERAL@ANIET.PT  

A empresa António Gomes Gonçalves – Consultaria e Serviços, Unipessoal Lda. Número de Identificação de Pessoa - 

516654110, tem contrato de comercialização com o proprietário da mina de Pedra Labradorite de Madagáscar, situada em 

Madagáscar. A empresa tem grande interesse em entrar no mercado português e procura empresas que pretendam                 

comercializar o referido produto ou encontrar parcerias para o efeito. Para mais informações contatar o Sr Olávio Silva para o 

email: olaviocesar@gmail.com 

PRÓXIMOS EVENTOS 

DIVULGAÇÃO 

o  

 
 
Qual a importância da presença digital? 
Estratégias para o e-commerce 
Vamos apresentar um conjunto de estratégias que podem ser criadas em diversos meios digitais com o objetivo de atrair mais negócio, criar 
relacionamentos e promover empresas, produtos ou serviços. 
Há muitas formas de divulgar a sua empresa ou produto nos meios digitais, assim como o conteúdo e promoções que deseja destacar.  
Vamos conhecer as boas práticas e os canais mais utilizados: Site, Blog, Email marketing, Redes Sociais e publicidade orgânica e paga. 
Vamos ainda perceber as diferenças entre Site e Marketplace e dar a conhecer alguns exemplos de Marketplaces, com diferentes modelos 
de negócio. 
Datas e locais:      
20 de outubro Viana do Castelo 15h | 21 de outubro Braga 15h | 2 de fevereiro Santo Tirso 15h  
3 de fevereiro Matosinhos 15h | 2 de março Viseu 15h | 3 de março Évora 15h 
PROGRAMA 
15h00 – Receção aos participantes e wellcome coffee 
15h15 – Abertura  
Luis Nobre | Presidente ad Câmara Municipal de Viana do Castelo 
Eduardo Viana | Administrador da AEP 
15h30 – "Boas Práticas no Negócio Digital" 
Apresentação de um conjunto de estratégias em diversos meios digitais com o objetivo 
de atrair mais negócio, criar relacionamentos e promover empresas, produtos ou        
serviços. 
Andreia Cardoso | Ecommerce Business Specialist | Marketplace Worten 
Claudia Chatzifotiou | Ecommerce Business Developer Specialist | Marketplace Worten 
17h15 – Soluções de Garantia Mútua 
Artur Jorge Mendes | Agrogarante 
17h30 – Encerramento 

BOAS PRÁTICAS NO NEGÓCIO DIGITAL 

https://www.aeportugal.pt/

