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O projeto tem como objetivo central capacitar as empresas do setor para a 
internacionalização tendo em vista aumentar a visibilidade da oferta nacional e 
promover maior valor acrescentado nas exportações. 
 
Pretende-se cumulativamente potenciar fatores imateriais de competitividade de 
natureza coletiva, mediante atividades que permitirão desenvolver ferramentas de 
apoio à internacionalização das PME. 
 
O projeto insere-se na estratégia da Associação de apoiar processos de 
internacionalização, de promoção e de cooperação do setor em linha com outras 
iniciativas de caráter coletivo e o reconhecimento de que exportar é desígnio nacional 
e via alternativa ao crescimento, dada a exiguidade do mercado doméstico para a 
absorver o potencial da oferta.  
 
As experiências da ANIET em projetos conjuntos de internacionalização também 
permitiram recolher importante informação sobre outros importantes aspetos, 
designadamente, a falta de visibilidade do setor, a existência de um “gap” entre a 
qualidade da oferta e a percebida pelos mercados. 
 
A informação recolhida e as experiencias serviram para definir os objetivos 
estratégicos e operacionais para o projeto e estruturar atividades de capacitação das 
empresas para colmatar carências operacionais e aumentar as exportações. 
 
Nesse sentido, foi elaborada uma árvore de objetivos operacionais alinhados com as 
carências identificadas que condicionam a capacitação das empresas para exportar: 
 

• Melhorar o desempenho comercial na internacionalização; 
• Dinamizar a inovação e a cooperação interempresarial; 
• Aumentar a visibilidade da oferta nacional tendo em vista o reconhecimento 

internacional. 
 
Para a melhoria do desempenho comercial na internacionalização é decisivo 
aprofundar o conhecimento dos mercados, tendo em conta as suas especificidades e 
carências, desenvolver a inovação organizacional para implementar novas formas de 
abordagem, pelo serviço, oferta de soluções integradas, utilização da economia 
digital nos processos de comunicação e venda, tendo em conta a importância da 
diversificação dos mercados e da cooperação interempresarial e com organismos 
internacionais.  
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A falta de visibilidade da oferta nacional nos mercados a nível internacional pelo valor 
intrínseco é uma das falhas que condiciona a evolução para segmentos de maior valor 
acrescentado e, naturalmente, há necessidade de implementar atividades de 
promoção para assegurar maior visibilidade internacional através de meios de 
comunicação especializados de larga audiência e indutores de notoriedade, que 
transmitam aos mercados uma imagem de modernidade, eco-eficiência dos 
processos, versatilidade dos recursos e da sua transformação, níveis de aplicação, sua 
ligação à cadeia de valor da fileira da construção e alinhamento com os requisitos de 
certificação internacional. 
 
A metodologia do projeto segue uma lógica de complementaridade ao integrar 
objetivos operacionais alinhados com o objetivo estratégico principal, suportados em 
ações de capacitação das empresas para colmatar falhas de internacionalização dos 
negócios, nos domínios do conhecimento sobre o acesso a novos mercados, a 
cooperação interempresarial, o marketing comunicacional e a promoção da imagem. 
 
Simultaneamente, serão garantidas a abrangência e disseminação do projeto pela 
publicitação das ações e dos resultados, assegurando a disponibilidade das 
ferramentas a um universo de entidades públicas e privadas, empresas, centros 
tecnológicos, ordens profissionais, universidades, escolas profissionais e público em 
geral, incluindo a divulgação através de meios digitais (websites, redes sociais…) 
nacionais e internacionais (EUROMINES; UEPG, Câmaras de Comércio, Embaixadas…). 
 
 
 
 
 
 
ATIVIDADES 
 
 
 

1. Diagnóstico Competitivo de situação do Setor 
 

 
A elaboração do diagnóstico para o setor da Pedra Natural permite perceber a 
situação atual nos diversos subsetores, identificar necessidades, analisar dados 
agregados por subsetores da indústria mineira e da indústria extrativa e 
transformadora de rochas ornamentais e industriais a fim de conhecer, com base em 
dados atuais (INE) (Banco de Portugal) e Eurostat, a dimensão, estrutura, emprego, 
situação económica e financeira e dados sobre a evolução do comércio externo e 
fatores críticos de sucesso do negócio.  
 
Por outro lado, a análise das tendências de expansão dos mercados externos atuais e 
do potencial de novos mercados comunitários permite identificar oportunidades, 
constrangimentos de acesso… 
 
Paralelamente os contactos com a amostra de empresas dos subsetores permite 
recolher informação sobre o sentimento empresarial para o investimento, a confiança 
e constrangimentos à expansão internacional. 
 
A análise agregada dos principais indicadores de desempenho internacional (peso 
das exportações, principais mercados, valor acrescentado das vendas…) permite 
avaliar os fatores competitivos de sucesso da oferta nacional e contribui para definir 
mercados prioritários para a internacionalização.  
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O diagnóstico permite alinhar objetivos e estratégias tendo em vista melhorar a 
eficiência coletiva, definir objetivos de impacto e as atividades necessárias para os 
atingir. 
 
Os elementos recolhidos e as análises permitem orientar as atividades tendo em vista 
reforçar estratégias coletivas de internacionalização, de inovação e de cooperação. 

 
 
 
 
 

2. Diretório para o Market Access Internacional 
 

 
O ambiente de incerteza do mercado internacional e diminuição da procura interna 
determinaram desajustamentos e redução no volume de negócios e nas margens, em 
consequência da concorrência de países terceiros e da intensificação da oferta de 
produtos alternativos (vinílicos, cortiças, cerâmicos, madeiras…) à Pedra Natural. 
 
As alterações ocorridas obrigam a novos posicionamentos estratégicos e políticas 
comerciais no sentido de alargar áreas de intervenção, sobretudo através de ações 
estruturadas para promover a entrada em novos mercados (extracomunitários), 
conhecer as tendências da procura emergente e analisar as condições de acesso. 
 
As experiências partilhadas com as empresas em processos de exportação 
evidenciaram carências de capacitação sobre práticas de Market Access para entrar 
em novos mercados, designadamente: 

• Definir e implementar estratégias de maior valor acrescentado na exportação; 
• Cooperar com outras empresas e instituições para obter sinergias de 

dimensão, de conhecimento e de inovação; 
• Efetuar a promoção e a prospeção junto dos mercados; 
• Preparar um plano de comunicação; 
• Interpretar as regras de funcionamento dos mercados (regimes e direitos 

pautais, formalidades aduaneiras, regras de origem, acordos de comércio, 
meios de pagamento, instrumentos de defesa comercial, mecanismos de 
supervisão do comércio internacional, certificações exigidas pelas 
mercados…); 

• Utilizar serviços (AICEP, Embaixadas, Câmaras de Comércio, Agentes Locais…) 
e ferramentas (Market Access Database) disponíveis para agilizar processos de 
entrada e o conhecimento dos mercados extracomunitários. 

 
Esta atividade é essencial para capacitar as empresas a entrar em novos mercados, 
promover a cooperação e a inovação de processos dado que, para além de 
disponibilizar ferramentas práticas de trabalho e autodiagnóstico de condições para 
exportar, vai proporcionar ações de demonstração e partilha de experiências que 
induzem melhoria do desempenho comercial e consequente aumento dos negócios 
internacionais. 
 
 
 
 

3. Conferência Internacional da Pedra Natural Portuguesa 
 
 
A internacionalização requer conhecimento sobre as megatendências 
influenciadoras dos negócios que se prendem com: 

• A cooperação como fator crítico de sucesso nos processos; 
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• A normalização e a certificação; 
• A sustentabilidade ambiental e o cumprimento de requisitos internacionais; 
• A utilização de plataformas tecnológicas na busca de novas oportunidades de 

negócio em mercados com potencial de crescimento; 
• Os principais players mundiais e europeus; 
• O acordo de Livre Comércio entre a UE e os EUA e os impactos nos setor.  

 
Na mesma linha, é importante promover a capacitação das empresas sobre fatores de 
especialização e de inovação organizativa: 
 

• A tecnologia de extração e transformação e as matérias-primas necessárias ao 
fomento industrial; 

• A importância de relançar e valorizar uma exploração racional e controlada 
dos recursos minerais; 

• O posicionamento do setor: foco na criação de valor; 
• A inovação tecnológica e a especialização produtiva; 
• Os modelos competitivos e desafios estratégicos: capacitação, qualificação e 

inteligência estratégica. 
 
Pretende-se envolver entidades das mais diversas procedências (empresários, 
agentes a montante e jusante do setor, players, opinion-makers e representantes de 
organismos internacionais, embaixadas, e/ou câmaras de comércio, ordens 
profissionais…), constituindo um espaço de sensibilização, demonstração, partilha de 
conhecimento, de aprofundamento do diálogo técnico-comercial e de promoção do 
marketing relacional. 
 
A Conferência permitirá combinar dinâmicas de estratégia global, de especialização 
técnica e de marketing internacional, estimulando a modernidade do setor, a 
inovação, a progressão na cadeia de valor e práticas de cooperação, com o objetivo de 
aumentar a visibilidade e o reconhecimento dos mercados internacionais. 
 
 
 
 
 
 

4. Vídeo da Campanha de Imagem Internacional 
 
 
Para intensificar a ação de promoção internacional será realizado o vídeo-filme, sobre: 

• A riqueza geológica nacional; 
• O know-how de aproveitamento dos recursos minerais; 
• As potencialidades de aplicação da Pedra Natural; 
• Exemplos de referência em obra; 
• Testemunhos de profissionais de reconhecido prestígio internacional; 
• O que melhor se faz de I&D; 

 
Os conteúdos terão uma apresentação cuidada combinando a excelência da imagem 
da pedra em obra e da tecnologia de exploração e transformação, os níveis de 
aplicação, o potencial de adaptação à modernidade, à estética do edificado, 
permitindo aos projetistas e arquitetos, designers, decoradores, transmitir talento, 
monumentalidade e eficiência. 
 
O vídeo será organizado por segmentos promocionais, com alternância entre a 
imagem e o testemunho, o detalhe e a monumentalidade, de forma a captar atenção, 
de forma simples, agradável, com equilíbrio estético, mas ao mesmo tempo com 
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dinâmica de comunicação para transmitir imagem forte que contribua para aumentar 
a visibilidade da oferta nacional e o reconhecimento da sua qualidade intrínseca.  
 
O vídeo-filme será distribuído na Conferência Internacional, pois constitui uma 
oportunidade de o apresentar a uma vasta audiência reunida, obtendo efeitos de 
impacto multiplicadores, mas também às empresas do setor e outras entidades, 
sendo uma ferramenta de marketing comunicacional para promover a imagem, a 
fiabilidade da oferta e o potencial dos recursos mineiros nacionais.  
 
Considerando a facilidade de transmissão e disseminação, poderá ser utilizado em 
diversos eventos, designadamente feiras, visitas de importadores, missões 
empresariais, road-shows e quaisquer oportunidades de promoção de venda das 
empresas do setor e de entidades oficiais com atividades no comércio externo. 
 
A ferramenta será disponibilizada de forma livre e universal dado que será publicitada 
através de meios digitais, como website da Associação, Portal digital a desenvolver no 
âmbito do projeto, redes sociais e anunciado através dos meios de comunicação 
social. 
 
Esta atividade permitirá aumentar a visibilidade internacional da oferta e melhorar e 
as condições envolventes associadas a fatores imateriais de competitividade de 
natureza coletiva. 
 
 
 
 
 

5. Portal Multilingue de Divulgação Internacional da Pedra Natural Nacional 
 
 
Esta atividade tem em vista promover a visibilidade do setor no exterior e a sua 
internacionalização para maior facilidade no acesso à oferta pela procura 
internacional. 
 
A atividade prevê conceber e implementar Portal Digital Multilingue de Informação 
para divulgação de competências e da oferta (empresas, produtos, serviços, 
segmentos, localização, contactos, níveis de aplicação...) nos mercados externos e 
estimular a rede de contactos de cooperação internacional entre empresas e 
instituições internacionais (EUROMINES, UEPG…). 
 
O Portal será integrado no website da associação, onde será criada uma área 
específica para as atividades de internacionalização. 
 
Desta forma será possível também divulgar feiras e certames com interesse relevante 
para os vários segmentos do setor, organização de ações coletivas de participação de 
empresas nesses eventos internacionais e conhecer os desenvolvimentos a nível 
mundial, fóruns setoriais internacionais, oportunidades de negócio e/ou linhas de 
apoio à internacionalização e ao financiamento das atividades. 
 
O portal visa colmatar falhas de visibilidade do setor nos mercados externos 
identificadas na Estratégia Comum para a Prospeção e a Exploração dos Recursos 
Minerais e na Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos (2012) mediante 
informação abrangente, atualizada, fidedigna e completa. 
 
Ou seja, pretende-se criar um Portal com características inovadoras e dinâmicas que, 
de forma intuitiva, induzam interligações para facilitar a busca de oportunidades. 
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7.   Avaliação 
 

 
 

6. Promoção Internacional de Imagem - Publireportagens 
 
 
Com esta atividade pretende-se colmatar uma falha de visibilidade do setor e, em 
simultâneo, promover o reconhecimento internacional da qualidade da oferta, 
através de uma campanha de imagem, dirigida aos mercados externos, sobretudo os 
comunitários e extracomunitários alvo do projeto. 
 
A campanha será suportada por publireportagens, a realizar em meios de 
comunicação internacional especializados, reconhecidos pelos mercados como 
referência internacional de tendências na arquitetura, design e decoração e na 
utilização de materiais de construção como a Pedra Natural. 
 
Contribui, assim, para a notoriedade dos recursos minerais nacionais de forma 
transversal, para as capacidades de transformação da Pedra Natural através de 
divulgação de informação, imagens, tecnologias, bem como dar a conhecer o valor 
acrescentado da oferta, potenciar o sucesso na implementação da estratégia coletiva 
de internacionalização e de busca de novos investimentos para o setor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A avaliação no encerramento de cada atividade permitirá perceber os níveis de 
execução, o alcance dos resultados previstos e o impacto no público-alvo. 
 
A avaliação contempla um Relatório que integra os dados essenciais sobre a execução 
das atividades, que estarão acessíveis em permanência no website da ANIET. 
 
A apresentação dos resultados finais será objeto de uma reunião alargada às 
empresas do setor e divulgados publicamente através de meios digitais. 
 


