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Promover,
defender e

divulgar a

Fundada em 1975, a Assimagra vem dar sequência
ao trabalho já promovido pelo Grémio Nacional
dos Industriais de Mármores, Granitos, Rochas
Similares e Cantarias, organismo cuja fundação
remonta a 1964. Destacando-se como um dos
exemplos de grande sucesso no associativismo
empresarial, a Assimagra tem vindo a constituirse como uma voz firme na defesa dos industriais
do setor dos Recursos Minerais.
Porém, este papel representativo está longe de ser o único. Para
lá da intervenção de influência e liderança que se espera, a Assimagra visa também contribuir para o desenvolvimento tecnológico e
económico do setor, pois hoje, mais do que nunca, a coesão mostra-se um instrumento inteligente para superar dificuldades e, nesse
contexto, Portugal também fortalece o seu associativismo empresarial. Com mais de 260 PME’s associadas, a Assimagra assume como
principal prioridade na sua relação com as empresas, a geração de
ações orientadas para fomentar e incrementar a competitividade nas
empresas e nos territórios onde se inserem - que, no caso concreto,
são na sua grande maioria territórios de baixa densidade - mediante o
acréscimo de valor económico de determinados recursos endógenos,
preferencialmente únicos e determinantes para a base económica
do território-alvo.
A riqueza geológica nacional e o know-how acumulado de aproveitamento de recursos minerais representam um importante ativo da
economia portuguesa que importa reavaliar face às necessidades de
abastecimento de matérias-primas das indústrias nacional, europeia
e mundial. A indústria da pedra está agora em forte transformação,
mantendo um crescimento assinalável à escala mundial. Em Portugal,
onde existe uma larga tradição e considerável evolução científica e
tecnológica, este setor representa uma oportunidade de investimento
e de percurso de vida para um leque alargado de investidores e empreendedores. Todavia, necessita de melhorar alguns aspetos da sua
cadeia de valor, como a capacidade de cooperação e de inovação.
Portanto, alguns dos objetivos para 2018 passarão pelas diferentes vertentes: promoção do setor, dinamização da cooperação
inter-empresas, apoio à difusão de conhecimento tecnológico,
continuação da promoção de iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável, apoio à modernização, inovação e certificação
das unidades industriais e apoio à internacionalização. Contudo, para
que estas metas sejam alcançadas urge uma profunda mudança de
mentalidade prevalecente no setor.
Com sede em Porto de Mós, a Assimagra tem também delegações em Lisboa, Évora e Porto, e assume que o objetivo nos próximos
tempos é reforçar a autonomia de cada uma das suas delegações,
de forma a que as empresas localmente interajam mais ativamente
com a associação. O setor representa atualmente 0,38% do PIB,
mas em 2025 pretende representar mais de 1%. Estima-se que os
recursos já identificados valem cerca de 50 mil milhões de euros,
dos quais apenas 30% estão a ser explorados.
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