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SÍNTESE DO PROJETO

O projeto conjunto PEDRA COM VALOR visa o aumento das exportações do 
setor, o investimento e a valorização da imagem das marcas nacionais através 
do desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as PME, 
especialmente no que respeita à Internacionalização

Participação em feiras e exposições no exterior

Prospeção e captação de novos clientes, incluindo 
missões de importadores

Diretório de empresas

Apoio a micro e PME 



O projeto com uma duração de 19 meses, decorreu entre 
junho de 2015 e dezembro de 2016

CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO

ações jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Itália:    MARMOMACC 2015

EUA:   TISE 2016 X

Alemanha:    MISSÃO INVERSA X

Itália:   MARMOMACC 2016

Polónia:    STONE 2016 X

DIRETÓRIO DE EMPRESAS

ano 2015 ano 2016

X

X

X
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CANDIDATURA PARTICIPOU

Participaram no projeto 11 empresas, mais 2 do que previsto em candidatura.

Distribuição das 32 participações:

1 1 1

7

1

Aveiro Braga Leiria Porto Viana do Castelo

+ 20%



Itália | Estados Unidos da América | Alemanha | Polónia

MERCADOS ALVO



ITÁLIA, Verona

Participação nas Feiras MARMOMACC 2015 e MARMOMACC 2016

Trata-se do maior evento internacional dedicado à indústria da Pedra Natural.

Tem vindo a confirmar o seu estatuto de principal centro mundial de negócios para 
todos os agentes da cadeia de valor, desde matérias-primas a produtos acabados, 
equipamentos e tecnologias para aplicações de pedra em arquitetura e design.

Portugal é o 4º país estrangeiro em termos de expositores na feira.

Números da última edição:

+ de 1.650 empresas expositoras, de 53 países
+ de 67.000 profissionais especializados, de 146 países
+ de 80.000 m2 de exposição 

http://www.aniet.pt/pt/internacionalizacao/noticias/marmomacc-2016-video/



ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Las Vegas

Participação na Feira TISE 2016

O evento contempla, para além da exposição, a apresentação dos mais 
recentes produtos, tecnologia e tendências, a realização de demonstrações 
e apresentações pelos principais fabricantes e fornecedores da indústria, o 
que constitui fator adicional de interesse para as empresas participantes.

Números da edição:

aprox. 700 expositores
125.000 visitantes, de 146 países
+ de 37.000 m2 de exposição 

A feira é um evento com projeção no mercado americano e que permite o acesso a novos 
mercados como os EUA, Canadá e América Latina.

http://www.aniet.pt/pt/internacionalizacao/noticias/tise-2016/



ALEMANHA, 

Visita de comitiva alemã a Portugal

O programa incluiu a visita a várias empresas portuguesas, 
unidades de extração e transformação, assim como espaços de 
exposição e edifícios emblemáticos das cidades visitadas, 
nomeadamente o Mosteiro da Batalha e Alcobaça, a Torre dos 
Clérigos, a Sé do Porto,….

Tratou-se de um importante momento de promoção da Pedra 
Natural, dado que a Alemanha, sendo a principal potência do 
continente europeu, é sem duvida um mercado chave na 
estratégia de internacionalização do setor.

A ANIET promoveu a visita de uma comitiva alemã, de importadores e opinion-makers na qual 
foi dado a conhecer a Pedra Natural Portuguesa e o Sector. 

http://www.aniet.pt/pt/internacionalizacao/noticias/missao-inversa-mercado-alemao/



POLÓNIA, Poznan

Participação na Feira STONE 2016

Números da edição:

178 expositores de 20 países
5.400 profissionais
3 pavilhões de exposição

A feira – anteriormente designada por KAMIEN STONE - é a única exclusiva do setor da Pedra 
Natural na Polónia e um importante evento de negócios da Europa Central e de Leste.

A economia polaca é atualmente a sexta maior da União Europeia e o maior beneficiário de 
fundos comunitários da UE. 

Dada a sua localização privilegiada e proximidade à maior economia da Europa (Alemanha) 
constitui uma importante plataforma de negócios para a região.

No que se refere às rochas ornamentais, o país importa essencialmente 
granitos (99%).

http://www.aniet.pt/pt/internacionalizacao/noticias/stone-2016-video/



PRINCIPAIS RESULTADOS A DESTACAR

Aumento da notoriedade da marca reconhecido pelas empresas participantes

Cerca de 500 contactos estabelecidos com potenciais clientes

Cerca de 30 novos contratos celebrados com clientes

Perto de 1 milhão de euros de encomendas esperadas

Crescimento médio de 9% nas exportações previsto pelas empresas

O novo projeto de internacionalização já começou:

“ Pedra E+ ”
Inscreva-se!



“PEDRA COM VALOR”

Muito obrigado pela atenção!

Consulte o nosso
Portal de Internacionalização:

www.aniet.pt/pt/internacionalizacao/


