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1 INTRODUÇÃO 
 

O Relatório de Avaliação Final do “Pedra com Valor” enquadra-se na 3ª fase do Plano de Ação do 

Projeto e tem como objetivo apresentar uma síntese descritiva das ações desenvolvidas, constituindo-

se como o instrumento adequado para perceber a forma como decorreu, bem como os resultados 

alcançados. 

Este documento foi elaborado após o encerramento de todas as ações do projeto. 

Para o processo de avaliação foram recolhidos dados junto do promotor e das empresas que 

participaram nas diferentes ações. A avaliação teve como suportes o Inquérito de Avaliação à 

Participação, o Inquérito de Avaliação da Satisfação, os contributos dos participantes durante a 

execução do projeto e a apreciação do promotor. 

Assim, na primeira parte é feita uma descrição sintética do projeto, incluindo os seus objetivos, ações, 

calendarização e investimentos previstos, assim como os indicadores e resultados a alcançar. 

Na segunda parte são apresentados dados sobre a execução física e financeira das ações definidas no 

projeto, os indicadores e resultados alcançados e respetiva análise qualitativa. 

O Relatório finaliza com uma terceira parte destinada às principais conclusões e resultados obtidos. 

A disseminação deste documento será realizada através dos suportes comunicacionais do promotor e 

em encontros presenciais a realizar com as empresas. 
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2 ENQUADRAMENTO DO PROJETO 
 

2.1 Síntese 

O “Pedra com Valor” foi promovido pela ANIET – Associação Nacional da Indústria Extractiva e 

Transformadora, no âmbito do Aviso 01/SI/2014 do Sistema de Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização das PME do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização. 

O projeto foi antecedido de uma fase prévia de auscultação para sensibilização, preparação e 

promoção da adesão das empresas. 

Os objetivos do “Pedra com Valor” foram o aumento das exportações do setor da extração e 

transformação da pedra natural, a valorização da imagem das marcas nacionais e a promoção de 

fatores de competitividade nas empresas. 

Reconhecendo que as PME enfrentam enormes desafios de sustentabilidade e de competitividade no 

panorama atual, considerou-se que o reforço da internacionalização seria estratégico para a 

viabilidade da maioria das empresas, permitindo diversificar mercados e limitar riscos de expansão. 

Assim, esperava-se que as ações incluídas no projeto contribuíssem para colmatar necessidades de 

projeção internacional dos produtos, competências e valorização da imagem que são decisivas para 

aumentar a notoriedade do setor e contribuir para melhorar o valor acrescentado das exportações. 

Os mercados alvo do projeto, tendo como referência critérios de proximidade geográfica, dimensão, 

baixo risco económico e político, perspetivas de crescimento, valorização de oferta qualificada para 

segmentos médio e médio alto da procura, foram Itália, França, Polónia, Alemanha, Reino Unido e 

Marrocos. 

As ações a realizar incluíam participação em Feiras Internacionais, Missões de Prospeção e Missões 

Inversas e ainda a criação de um Diretório de empresas. 

O período de execução previsto para o projeto era de 2015-06-01 a 2016-12-31. 
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2.2 Execução Prevista 

2.2.1 Lista de Ações 

 

2.2.2 Calendarização 

 

2.2.3 Indicadores e Resultados 
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3 EXECUÇÃO DO PROJETO 

3.1 Síntese 

A candidatura foi submetida a 13.02.2015 tendo sido notificada a decisão final em 10.08.2015. 

A calendarização autorizada para o projeto foi cumprida.  

Durante a sua realização ocorreram alterações de conjuntura significativas em parte dos mercados 

alvo (França, Reino Unido, Alemanha, Marrocos) que condicionaram a realização das ações para aí 

previstas durante o espaço temporal de execução deste projeto. No entanto, mantém-se o interesse 

em continuar a trabalhar com esses países. 

A execução do projeto foi acompanhada pela AICEP, à qual foi dado conhecimento das dificuldades à 

medida que iam surgindo e justificação das adaptações necessárias, não só através de pedidos formais, 

mas também telefonicamente e em reuniões periódicas. 

O projeto apresenta uma taxa financeira global de execução de 75,72%, de cujos desvios principais se 

dá a presente nota: 

Ações não realizadas: Missões de prospeção Alemanha, Reino Unido e França; Missões inversas Reino 

Unido, França e Marrocos 

Ações substituídas: Feira Batimat Paris 2015 pela TISE 2016 

Despesas individualizáveis não previstas em candidatura: Catálogos das empresas e Inscrições 

individuais na Feira Marmomacc 2015 (prévias à aprovação da candidatura). 

 

3.2 Mercados alvo 

3.2.1 Itália 

No ano de 2015 (Banco Mundial), o PIB de Itália foi o 8º mundial. 

Segundo a Organização Mundial do Comércio, Itália é o 10º maior exportador mundial de bens e o 11º 

em importações. Na União Europeia a 28 (Eurostat), ocupa a 4ª posição no ranking das exportações 

(países fora da UE) e o 5º nas suas importações. No comércio Intra UE, Itália é o 5º maior exportador 

e o 4º maior importador de bens. 

Portugal tem reduzida expressão no comércio internacional de Itália (menos de 1%), sendo deficitário 

o saldo das trocas de bens nacionais com aquele país. 
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Em termos setoriais, Itália representa 2,22% das exportações do setor da Pedra Natural (quase 19 

milhões de euros), ocupando a 10ª posição em 2015; e 3,8% das importações, ocupando o 8º lugar no 

mesmo ano (com 6,1 milhões de euros). 

Itália importa ao setor nacional principalmente Minérios de zinco e seus concentrados (32%), seguido 

de Mármores, travertinos e granitos belgas (15,7%) e de Argila e caulino (15,17%). 

Para além do peso económico do próprio país, e da sua importância no comércio internacional de 

Portugal, Itália é também, pelo seu prestígio em diversas áreas (moda, gastronomia, cultura, 

arquitetura, …), um local privilegiado para Market Access, pela dinamização constante de feiras e 

certames de reconhecimento internacional, mobilizando agentes de referência do comércio mundial, 

o que constitui um forte atrativo para as empresas nacionais. 

 

3.2.2 Estados Unidos da América 

Os Estados Unidos da América (EUA) são um mercado fortemente atrativo para as empresas nacionais 

pelo seu potencial de negócio a explorar. 

O país é o segundo maior exportador do mundo, com 8,5% das exportações mundiais, e o maior 

importador, com 12,6% das importações mundiais. 

Cerca de 18% das importações dos EUA têm proveniência na União Europeia, mas Portugal representa 

apenas 0,14% das suas importações. Nas nossas exportações ocupam a 5ª posição, tendência que é 

crescente nos últimos anos. 

Os EUA não são mercado tradicional para a pedra natural portuguesa, nomeadamente para as rochas 

ornamentais, mas os constrangimentos da crise recente e a estagnação da construção no mercado 

nacional forçaram a procura de mercados de substituição, nos quais este se integra.  Este mercado 

tem vindo a apresentar sinais positivos de crescimento. 

 

3.2.3 Alemanha 

A Alemanha é a maior economia da União Europeia e ocupa a 4ª posição em termos mundiais (depois 

dos EUA, China e Japão). (Banco Mundial) 

De acordo com a Organização Mundial do Comércio, a Alemanha é a 3ª maior economia no comércio 

mundial de bens, tendo uma quota de 8,07% nas exportações mundiais e de 6,28% nas importações. 

O saldo da balança comercial de Bens do país é superavitário. 

O seu comércio externo é maioritariamente centrado na União Europeia, embora Portugal tenha 

reduzida expressão (menos de 1%). 
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Relativamente ao setor da Pedra Natural, segundo dados do INE, em 2015, Portugal exportou para a 

Alemanha 3,3 milhões de euros de Mármores (código pautal 2515) e 1,9 milhões de euros de granito 

(código pautal 2516). 

Dada a sua dimensão, o mercado alemão é um mercado apetecível para a expansão dos negócios 

internacionais do setor. 

 

3.2.4 Polónia 

A economia polaca é atualmente a sexta maior da União Europeia (UE) e o maior mercado da europa 

central. 

Mesmo durante a crise financeira a Polónia registou crescimento económico, beneficiando da sua 

localização central para dinamização da economia. 

O saldo da balança comercial polaca é superavitário, tanto em mercadorias como em serviços. O 

comércio externo entre Portugal e Polónia tem reduzida expressão (menos de 1%). 

A Polónia importou em 2015 cerca de 43 milhões de euros de pedra natural, quase exclusivamente 

granito (99%), mas o contributo nacional é residual. 

Dada a sua localização privilegiada e proximidade à maior economia da Europa (Alemanha) constitui 

uma importante plataforma de negócios para a região. 

A existência de procura neste segmento, aliada ao crescimento sustentado que a Polónia tem 

conhecido, tornam-se uma excelente oportunidade para a oferta nacional neste segmento. 
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3.3 Empresas participantes 

Participaram ao todo no projeto 11 empresas: 

 

 

3.4 Ações realizadas 

Durante o projeto foram realizadas as seguintes ações, cujo detalhe adiante se apresenta: 

 

 

3.4.1 Missão Inversa Alemanha 

A ação decorreu entre 04.05.2016 e 08.05.2016. 

Participaram na Ação de Promoção 4 empresas, menos 1 do que o previsto (Granitos Irmãos Peixoto, 

Airemármores-Extracção de Mármores, Lda, Construções Pardais Irmãos Monteiros, Lda e GNT-

Granitos do Norte, Lda). 

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 Setor. O programa incluiu a visita a várias empresas 

portuguesas, unidades de extração e transformação, assim como espaços de exposição e edifícios 
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emblemáticos das cidades visitadas, nomeadamente o Mosteiro da Batalha e Alcobaça, a Torre dos 

Clérigos e 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 dúvida um mercado chave na estratégia de 

internacionalização do setor. 

A comitiva de visitantes – entre importadores e opinion makers – contou com 18 participantes. 

As empresas participaram na missão tendo como objetivo principal o crescimento do volume de 

negócios ou a consolidação da sua posição no mercado alemão, onde já todas operam. 

Foram estabelecidos 25 contactos, foi celebrado 1 contrato, eram esperadas 5 encomendas num valor 

total de 25.000€. Em média as empresas contavam aumentar as suas exportações em 1%. 

Apesar de parte das empresas terem expetativas iniciais de melhores resultados (principalmente nos 

calcários, alvo de menor interesse por parte dos visitantes), todas elas tencionam participar numa 

próxima ação de internacionalização organizada pela ANIET. 

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

 

3.4.2 Marmomacc 2015 – Verona, Itália 

A ação decorreu entre 30.09.2015 e 03.10.2015. 

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. 

Participaram na Feira Internacional 4 empresas, como previsto (Granitos Irmãos Peixoto, Construções 

Pardais Irmãos Monteiros, Lda, GNT-Granitos do Norte, Lda e Hélio e Monteiro Lda). 

Pela auscultação realizada a todas as empresas, a participação na ação teve como objetivos, não só o 
crescimento do volume de negócios, mas também a consolidação da sua posição no mercado. 
 
As empresas consideraram que a participação e o número de visitantes com que contactaram estão 
em linha com o esperado, reconhecendo que este certame permitiu o aumento da sua notoriedade: 
“… A Feira registou ampla participação de entidades com interesse para o setor à escala mundial. É a 
melhor a nível mundial para divulgar a oferta de pedras ornamentais…“ (comentário de empresa 
participante).  
 
Foram estabelecidos 133 contactos, celebrados 9 contratos, angariados 3 agentes/distribuidores, eram 

esperadas 54 encomendas num valor total de 525.000€: “…Tivemos vários contactos de empresas da 

UE, China, Turquia e Qatar. As perspetivas de negócios são boas…” e “… A nossa empresa teve 
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excelentes contactos com potenciais clientes, que se mostraram interessados em visitar a empresa…” 

(comentários de empresas participantes). 

Em média as empresas contavam aumentar as suas exportações em 7,5%. 

Note-se que as empresas que integraram a presente ação já estão habituadas a este tipo de 

participação pois, inclusivamente, já aderiram ao anterior projeto conjunto de internacionalização 

promovido pela ANIET. 

Face aos bons resultados da feira, a maioria das empresas manifestou intenções em participar em 

próximas ações, intenção que se veio a confirmar efetivamente na edição de 2016. 

http://www.aniet.pt/pt/noticias/marmomacc-2015/ 

 

3.4.3 Stone 2016 - Poznan, Polónia 

A ação decorreu entre 16.11.2016 e 19.11.2016. 

Participaram na Feira Internacional 5 empresas, mais duas do que previsto (Granifinas-Exploração de 

Pedreiras, Lda, Airemármores-Extracção de Mármores, Lda, Alexandrino Matias e Ca Lda, Construções 

Pardais Irmãos Monteiros, Lda e GNT-Granitos do Norte, Lda). 

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. 

As empresas, de forma unânime, consideram que a participação na presente ação de promoção 

permitiu o aumento da sua notoriedade, tencionando participar numa próxima ação. 

Consideram que os visitantes “…Estão bastante recetivos às empresas portuguesas e aos produtos que 

temos para oferecer. As empresas portuguesas…têm muita credibilidade…” (comentário de empresa 

participante). 

Foram estabelecidos 90 contactos, celebrado 1 contrato, angariados 3 agentes/distribuidores, são 

esperadas 9 encomendas num valor total de 280.000€. Em média as empresas estão com boas 

expetativas, contando aumentar as suas exportações em 7,5%: 

“…Vinha com as expectativas um bocadinho em baixo mas, até à data, foram superadas, tanto a nível 
de contactos como de conhecer as necessidades dos empresários, tanto da Polónia como dos 
mercados à volta da Polónia…” 
“…Temos alguns contactos que nos ajudaram a vir à feira, vamos ver se daqui a um ano já estamos 
aqui a falar com clientes…” (comentários de empresas participantes). 
 
http://www.aniet.pt/pt/internacionalizacao/noticias/stone-2016-video/ 
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3.4.4 Marmomacc 2016 – Verona, Itália 

A ação decorreu entre 28.09.2016 e 01.10.2016. 

Esta ação teve uma adesão muito superior ao previsto, tendo participado na feira internacional 9 

empresas, mais 5 do que se estimava (Granifinas-Exploração de Pedreiras, Lda, Granitos Irmãos 

Peixoto, Airemármores-Extracção de Mármores, Lda, Construções Pardais Irmãos Monteiros, Lda, GRA 

2003 Granitos e Mármores, Lda, GNT-Granitos do Norte, Lda, Hélio e Monteiro Lda, Marmoguia-

Mármores e Cantarias, Lda e Só Cubos-Granitos Unipessoal, Lda). 

Todas as empresas consideram que este certame é relevante para o aumento da sua notoriedade e 

consideram positiva a participação, o que é comprovado pelos comentários seguintes: 

- “…Está aqui o mundo inteiro e é uma feira a que se tem que dar continuidade…”, “…Mais do que 

trazer pedras standardizadas, mostrar qualquer coisa de diferente, mostrando que estamos prontos 

para avançar com qualquer tipo de projeto…” 

- “…é uma presença habitual de há uns anos para cá, é essencial porque é o local na Europa onde 

conseguimos falar com os nossos clientes, tivemos algumas reuniões importantes e também alguns 

contactos...”  

- ”…Os arquitetos continuam a ter um papel preponderante porque são eles que decidem qual o 

material a utilizar nos projetos, temos todo o interesse em ter contactos e visitas de arquitetos e 

designers…”  

Foram estabelecidos 293 contactos, celebrados 7 contratos, angariados 7 agentes/distribuidores, são 

esperadas 86 encomendas num valor total de 995.000€. Em média as empresas contavam aumentar 

as suas exportações em 10%. 

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

 

3.4.5 TISE 2016 – Las Vegas, Estados Unidos da América 

A ação, que não havia sido prevista em candidatura, decorreu entre 20.01.2016 e 22.01.2016. 

Participaram na Feira Internacional 2 empresas (Airemármores-Extracção de Mármores, Lda e 

Construções Pardais Irmãos Monteiros, Lda). 

A feira é um evento com projeção no mercado americano que permite o acesso a novos mercados 

como os EUA, Canadá e América Latina, daí o interesse das empresas em substituir a Feira Batimat 

Paris 2015 por esta. 

O Mercado Americano é um mercado atrativo por se encontrar em crescimento, pelo que constitui 

uma oportunidade que não pode passar ao lado da estratégia de crescimento do setor da Pedra 

Natural. 
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A TISE 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. 

Pela auscultação realizada a todas as empresas, a participação no certame teve como objetivos a 

entrada em novos mercados, o crescimento em termos de volume de negócios, a consolidação da sua 

posição no mercado e ainda o seu reposicionamento em segmentos de maior valor acrescentado. 

Consideram que a participação permitiu o aumento da sua notoriedade, sendo que a quantidade de 

empresas com que contataram foi a esperada ou mesmo acima das suas expetativas, referindo ainda 

que a qualidade dos visitantes é excelente ou boa. 

Com perspetivas de bons resultados no curto prazo, foram estabelecidos 65 contactos, celebrado 1 

contrato, angariados 5 agentes/distribuidores, são esperadas 9 encomendas num valor total de 

180.000€. Em média as empresas contavam aumentar as suas exportações em 7,5%. 

Face aos resultados obtidos, de acordo ou acima das suas expetativas, as empresas participantes 

tencionam participar em próximas ações. 

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

 

3.4.6 Diretório de Empresas 

O Diretório é uma ferramenta privilegiada de promoção da oferta do setor, tendo tido boa adesão por 

parte das empresas. 

Por ser multilingue (PT / EN / EN), disponibiliza informação agregada a visitantes em qualquer parte 

do mundo, com diversas opções de pesquisa, concentrando num único local, a oferta a nível nacional 

do setor da extração e transformação da pedra natural. 

Aderiram ao Diretório, no âmbito do projeto, 8 empresas (Granifinas-Exploração de Pedreiras, Lda, 

Airemármores-Extracção de Mármores, Lda, Construções Pardais Irmãos Monteiros, Lda, GNT-

Granitos do Norte, Lda, Hélio e Monteiro Lda, Marmoguia-Mármores e Cantarias, Lda, Só Cubos 

Granitos Unipessoal, Lda e Sociedade Pedreiras do Marco).  
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3.5 Avaliação global das empresas 

A informação recolhida durante o período de execução do projeto permitiu realizar a seguinte 

avaliação global à satisfação das empresas e aos principais resultados obtidos e estimados. 

3.5.1 Avaliação qualitativa 

 Objetivos da participação nas Ações de Internacionalização: 

 

As empresas que participaram nas ações de Internacionalização do projeto “Pedra com Valor” 

principalmente para aumentar volume de negócios e/ou consolidar posições de mercado. 

 Permitiu aumento da notoriedade da empresa/marca? 

 

De forma unânime, as empresas que responderam aos inquéritos consideram que as ações 

permitiram o aumento da notoriedade da sua empresa/marca. 

 Quantidade das empresas que visitou/contatou: 

 

A quantidade de empresas contactadas durante as ações do projeto foi do agrado dos 

participantes. 

 Qualidade das empresas que visitou/contatou: 

 

A qualidade de empresas contactadas durante a missão foi considerada boa pelos participantes. 

9,76%

41,46% 34,15%

14,63%

Prospecção/entrada Crescimento volume negócios Consolidação posição mercado Reposicionamento em
segmentos de valor acrescentado

100,00%

0,00%

Sim Não

10,00%

65,00%

20,00%
5,00%

Acima das expectativas De acordo com as expectativas Satisfatória Poucas visitas

10,00%

75,00%

15,00%
0,00%

Excelente Boa Satisfatória Má
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 Qualidade dos contactos concretizados: 

 

Os participantes do projeto consideraram maioritariamente que a qualidade dos contactos 

concretizados foi boa. 

 Como avalia os resultados das participações? 

 

Os resultados das participações nas ações do projeto “Pedra com Valor” estiveram em linha com 

as expetativas das empresas. 

 Avaliação da organização das ações por parte da ANIET: 

 

Os participantes avaliam muito positivamente o desempenho da ANIET na preparação e 

acompanhamento das ações de internacionalização. 

 Tenciona participar numa próxima Ação de Internacionalização organizada pela ANIET? 

 

A quase totalidade dos inquiridos tenciona participar em próximas Ação de internacionalização 

organizadas pela ANIET. Quando deixam para mais tarde a decisão de participar, ela prende-se 

essencialmente com questões de disponibilidade financeira e não de desempenho da Associação. 

 

10,00%

65,00%

25,00%
0,00%

Excelente Qualidade Boa Qualidade Qualidade Satisfatória Má Qualidade

10,00%

75,00%

15,00%

Acima das expectativas De acordo com as expectativas Inferior ao esperado

85,00%

15,00%
0,00% 0,00%

Muito boa Boa Razoável Deficiente

85,00%

0,00%
15,00%

Sim Não A decidir
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3.5.2 Resultados das participações 

 

 

3.6 Calendarização 

 

 

3.7 Indicadores do projeto 
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3.8 Apreciação da ANIET 

Em termos globais a nossa avaliação à forma como decorreu a execução do projeto é muito positiva, 

tendo contribuído para o reforço do posicionamento das empresas portuguesas nos mercados 

externos. 

Naturalmente a complexidade deste tipo de ações implica um esforço adicional para coordenar e 

organizar todas as partes envolvidas, num intervalo de tempo que acaba por ser reduzido, dada a 

antecipação temporal que exige. Constatamos ao longo dos últimos anos que as ações de promoção 

internacional das empresas deste setor requerem muito apoio por parte da nossa Associação, na 

preparação prévia das ações, durante a realização (presença nos stands e eventos, promoção de 

encontros bilaterais, contactos com interlocutores e organização, …) até à avaliação final. 

Mas pretendemos continuar a promover esse trabalho de proximidade, que as empresas têm 

reconhecido. 

A regularidade na realização de ações deste tipo, a diversidade de mercados já trabalhados e o 

contacto com interlocutores oriundos de centenas de países têm-nos permitido acumular experiência 

e know-how sobre as melhores práticas na abordagem externa. 

Nesta reflexão final concluímos que o “Pedra com Valor” contribuiu para reforçar a nossa própria 

“bagagem”, e permitir-nos-á em futuros projetos implementar melhorias na estruturação e 

dimensionamento das ações a levar a cabo. 

É uma caminho que temos feito, a par das empresas, que avaliaram muito positivamente o 

desempenho da ANIET e manifestaram grande interesse em continuar a marcar presença em ações de 

internacionalização organizadas pela Associação. Isto aumenta a nossa responsabilidade mas também 

nos motiva a cada vez mais as apoiar neste esforço nacional de expansão de negócios além fronteiras.  
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4 CONCLUSÕES
 

A internacionalização não é um caminho fácil, muito menos para este setor tradicionalmente voltado 

para o mercado interno. Envolve pequenos passos para conquista de posição num mercado cada vez 

mais competitivo. 

O projeto “Pedra com Valor” pretendeu dar um impulso à promoção da oferta do setor da extração e 

transformação da pedra natural, apoiando a realização de ações que por si só as empresas não 

conseguiriam empreender. 

Tendo em conta as circunstâncias de conjuntura económico-social e política alheias à ANIET e às 

empresas, o projeto conseguiu, mesmo assim, alcançar globalmente os objetivos inicialmente 

propostos, envolvendo as empresas do setor da pedra natural, empresas e profissionais de outros 

setores complementares. Neste contexto, o projeto conseguiu ainda a adesão de 2 empresas com 

exportações inferiores a 10% (novos exportadores). 

O projeto proporcionou a todos os agentes que nele se envolveram aprendizagem e aquisição de 

competências fundamentais para a melhoria dos processos e resultados de futuras ações de 

internacionalização. 

Assim, as principais lições do projeto “Pedra com Valor” são: 

 A estratégia de internacionalização das empresas deve estar definida e ser coerente com os 

objetivos traçados, pois envolve recursos avultados e equipas especializadas; 

 A participação em ações de internacionalização deve ser perspetivada no médio-longo prazo, 

pois o retorno geralmente não é imediato; 

 Reforçar a preparação das equipas, alicerçando competências, principalmente nas áreas 

comerciais e de línguas estrangeiras, é importante na agilização dos contactos e no sucesso das 

abordagens aos mercados; 

 Os mercados alvo são exigentes, sendo recomendável a preparação prévia de reuniões com 

informação em detalhe de todo o processo; 

 O follow-up pós-ações é essencial, sendo necessária alguma persistência e contactos regulares 

para manutenção da relação comercial; 

  A avaliação da participação é fundamental. 
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