
 

 

 

 

                                                                                   

                                                   

                            2020 | PME Pedra com Valor 
   

 

 

 

 
 

FEIRA MARMOMACC 2015 
30 de setembro a 3 de outubro de 2015 

Verona - ITÁLIA 
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO INTERCALAR DE AVALIAÇÃO DA AÇÃO 
 



 

 

  
 

 

                                                                                   

                                                   

                            2020 | PME Pedra com Valor 

 

 

 

ÍNDICE 
 

1 O RELATÓRIO INTERCALAR 3 

1.1 Enquadramento 3 

1.2 O Momento de avaliação 3 

1.3 Recolha de informação 3 

1.4 Estrutura 3 

1.5 Disseminação 4 

2 O MERCADO 5 

2.1 Identificação 5 

2.2 Justificação do mercado 5 

3 A AÇÃO 7 

3.1 Contexto 7 

3.2 Datas de realização 7 

3.3 Local de realização 7 

3.4 Atividades realizadas 8 

3.5 Os números da Feira 8 

3.6 Clipping de notícias 8 

3.7 Imagens 12 

4 OS PARTICIPANTES 13 

4.1 Identificação das empresas 13 

5 AVALIAÇÃO 15 

5.1 Metodologia 15 

5.2 Resultados obtidos 16 

5.3 Apreciação da ANIET 19 

6 RECOMENDAÇÕES 20 

 

 

  



 
  PME Pedra com Valor 

 

  

 

2020 | PME Pedra com Valor                                                                                 | MARMOMACC  2015 

 

3 

1 O RELATÓRIO INTERCALAR 

1.1 Enquadramento 

 A ANIET – Associação Nacional da Indústria Extractiva e Transformadora é promotora do Projeto 

Conjunto de Internacionalização “Pedra com Valor”, que teve início em 2015 e que estará em curso 

até final de 2016, desenvolvido ao abrigo do Sistema de Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME, e tem como objetivos 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. 

O Relatório Intercalar enquadra-se na 3ª fase do Plano de Ação do Projeto: Avaliação da Ação. 

No fecho de cada uma das ações a Associação elabora um Relatório Intercalar, por entender ser 

relevante realizar um exercício de Avaliação do processo com vista a melhoria contínua, para além de 

servir de instrumento de acompanhamento e divulgação das atividades realizadas. Visa também 

contribuir para a melhoria da promoção da internacionalização no tecido empresarial português e a 

dinamização de ações comerciais no exterior. 

1.2 O Momento de avaliação 

Este documento foi elaborado após a concretização da Ação. 

1.3 Recolha de informação 

A avaliação teve como suportes o Inquérito de Avaliação à Participação, o Inquérito de Avaliação da 

Satisfação, os contributos dos participantes durante e após a sua concretização e a apreciação do 

promotor. 

1.4 Estrutura 

O Relatório integra a seguinte estrutura: 

 Apresentação do mercado: contextualização e justificação para o Mercado selecionado; 

 Detalhe global da ação: apresentação das atividades realizadas, participantes e disseminação 

do evento; 

 Apresentação dos resultados: reflexão sobre a avaliação que é feita por todos os que 

estiveram envolvidos na sua realização; 

 Recomendações para o futuro: tendo como suporte a avaliação realizada e as “lições 

aprendidas”, quer no que foi bem-sucedido quer no que haverá a corrigir sobre aspetos 

menos eficientes. 
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1.5 Disseminação 

Após a realização da ação foram auscultados os intervenientes e registadas as respostas e 

sentimentos nos diversos encontros e reuniões. A disseminação é realizada através dos suportes 

comunicacionais da Associação, como sejam as edições gráficas e digitais da ANIET e da comunicação 

social, nacional e internacional. 

Os resultados gerais da intervenção (do projeto e de cada ação) serão dados a conhecer não só aos 

associados (participantes ou não) mas também divulgados ao público em geral (com especial 

enfoque na Fileira) em eventos específicos a realizar no seu encerramento. 
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2 O MERCADO 
 

 

2.1 Identificação 

Itália 

2.2 Justificação do mercado 

Itália tem uma população de mais de 60 milhões de habitantes e uma área geográfica de cerca de 

301 000 km2. As áreas metropolitanas mais representativas são Roma (a capital), Milão, Nápoles e 

Turim, que concentram aproximadamente 21% da população do país. 

De acordo com os dados divulgados pelo Banco Mundial, em 2014 Itália representava a 4ª economia 

da União Europeia e a 9ª a nível mundial. Segundo a mesma fonte, o PIB per capita nesse ano rondou 

os 38.000 euros, enquanto em Portugal foi de cerca de 24.000 euros. 

Itália é o 10º exportador mundial e o 11º importador. 

Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional do INE (2014) Portugal exporta 3,2% da sua 

produção de bens para Itália, estando esta na 8ª posição, com 1 565,5 milhões de euros, no qual o 

grupo de bens das Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes representa cerca de 14% 

dos produtos exportados (Espanha, França e Alemanha, Angola, Reino Unido, EUA, Países Baixos 

pesam 68% das nossas exportações). 
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Já em termos de importações nacionais de bens, Itália é o 4º maior país fornecedor, com uma quota 

de 5,2% (em valor de 3 080,7 milhões de euros, sendo que as Máquinas e aparelhos, material 

elétrico, e suas partes representam 23,4% do total). Espanha, Alemanha e França representam, em 

conjunto, 51,9% das importações nacionais no mesmo ano. 

As trocas de bens com a Itália passaram a representar o 3º maior saldo deficitário nacional: 1 515,1 

milhões de euros. Pese embora movimentando verbas bem mais reduzidas, em termos de serviços o 

saldo da balança comercial é favorável ao nosso país, tendo apresentado 379,7 milhões de euros em 

2014. 

Em termos regionais (NUTSII), é na região Norte que Itália tem maior peso nas exportações, 

representando 12,6% das exportações de bens desta região em 2014. Relativamente às importações, 

é na região autónoma da Madeira que Itália tem maior peso, com 10,1% das importações desta 

região. 

Portugal tem peso reduzido no comércio internacional de Itália: 0,81% das exportações italianas e 

0,42% das suas importações (dados de 2014), ocupando, respetivamente, a 29ª e a 43ª posição no 

seu ranking (dados AICEP). 

Em termos setoriais, Itália representa 2,48% das exportações do setor da Pedra Natural (quase 24 

milhões de euros), ocupando a 11ª posição em 2014; e 3,4% das importações, ocupando o 7º lugar 

no mesmo ano (com 5,4 milhões de euro). 

Metade das importações de Itália ao setor são de Minérios de zinco e seus concentrados (50%), 

seguido da argila e caulino (14%) e de Mármores, travertinos e granitos belgas (12%). 

Portugal importa de Itália principalmente rocha ornamental (71% do total), sendo que as Pedras 

naturais de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) representam 58% do total importado por 

Itália ao setor. 

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. 

É o caso da feira internacional Marmomacc e por isso se justifica a presença das empresas neste 

evento de escala mundial e o apoio da associação à sua participação. 
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3 A AÇÃO 

3.1 Contexto 

A participação na Feira Internacional Marmomacc 2015 constitui a 1ª ação realizada no âmbito do 

projeto “PME Pedra com Valor”.  

Trata-se do maior um evento internacional dedicado à 

indústria da Pedra Natural, e 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.  

A organização está a cargo da VeronaFiere, organização com 

credibilidade e grande experiência na sua execução. 

Este é um local privilegiado para apresentar produtos e 

inovações, promover a visibilidade das empresas, realizar 

contactos com clientes ou potenciais, efetivar negócios e 

interagir com especialistas ligados às áreas. 

O calendário da Feira inclui ainda iniciativas promocionais, programas educacionais, seminários e 

eventos de cariz internacional, combinando business, produtos, cultura, design, formação e inovação 

contínua, numa fórmula que a torna indispensável aos profissionais do setor. O programa inclui a 

apresentação de projetos e estudos desenvolvidos por universidades italianas no campo da pedra 

natural. 

O enfoque principal associado à ação está em linha com os objetivos do projeto de promover a 

visibilidade do Setor da Pedra Natural Portuguesa tendo em vista o incremento das exportações com 

valor acrescentado. 

3.2 Datas de realização 

30 de setembro a 3 de outubro de 2015 

3.3 Local de realização 

Verona - Itália 
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3.4 Atividades realizadas 

Cada uma das empresas participantes na ação apresentou stand próprio, cuidadosamente 

desenvolvido, tendo sido escolhida a localização de forma a maximizar a sua atratividade perante os 

visitantes. Foram cumpridos os normativos de publicitação dos apoios do COMPETE 2020 e da 

utilização da logomarca P Portugal. 

As empresas fizeram-se representar por técnicos especializados com experiência de participação 

neste tipo de eventos. 

A ação contou com quatro dias intensivos de trabalho. Para além da indispensável representação no 

stand, as empresas nacionais tiveram oportunidade de aceder aos mais recentes desenvolvimentos 

no setor e inovações tecnológicas para além de contactar com profissionais e interlocutores 

privilegiados que necessariamente marcaram presença naquela que é considerada a Feira mundial 

de referência para a Pedra Natural. 

3.5 Os números da Feira 

A Feira Marmomacc 2015, na sua 50ª edição, contou com a 

presença de mais de 67.000 visitantes (+3,7% face ao ano 

anterior), profissionais especializados, oriundos de 150 

países. Quase 60% dos visitantes tem origem internacional, 

o que comprova a importância da Feira em termos do 

comércio mundial do setor da Pedra Natural.  

 

A Feira Italiana tem uma área de exposição de mais de 

77.000m2, espaço em que estiveram presentes 1.526 

expositores de 55 países diferentes, dos quais cerca de 

60% são não nacionais. 

 

 

3.6 Clipping de notícias 

Dada a sua dimensão internacional, a Marmomacc 2015 foi amplamente disseminada nos meios de 

comunicação social de todo o mundo. Aqui, damos nota de apenas algumas notícias, divulgadas pela 

Feira, pela ANIET e por algumas revistas da especializada com distribuição mundial. 



 
  PME Pedra com Valor 

 

  

 

2020 | PME Pedra com Valor                                                                                 | MARMOMACC  2015 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERONAFIERE: 

Notícia sobre a Feira 

https://www.facebook.com/veronafiere/?fref=ts 

29/09/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARMOMACC: 

Cerimónia de Abertura 

https://www.facebook.com/Marmomacc/?fref=ts 

30/09/2015 

 

  

https://www.facebook.com/Marmomacc/?fref=ts
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ANIET: 

Divulgação das apresentações das empresas participantes 
 

www.facebook.com/ANIET-149494455152089/?fref=ts                                                                                      
30/09/2015 

 

 

Boletim Informativo ANIET - Edição nº 105                                                                                                                     setembro 2015 
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REVISTAS DA ESPECIALIDADE: 

Divulgação do evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stone World Magazine 

www.stoneworld.com 

dezembro 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stone-ideas Magazine 

http://www.stone-ideas.com/ 

dezembro 2015 

  

http://www.stoneworld.com/
http://www.stone-ideas.com/
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3.7 Imagens 

 

   

 

https://www.facebook.com/Marmomacc/?fref=ts

  

https://twitter.com/Marmomacc?lang=it 

 

 

COMITIVA PORTUGUESA 

https://www.facebook.com/Marmomacc/?fref=ts
https://www.facebook.com/Marmomacc/?fref=ts
https://twitter.com/Marmomacc?lang=it
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4 OS PARTICIPANTES 

4.1 Identificação das empresas 

 

GNT – GRANITOS DO NORTE, LDA 

representada por Rui Camelo 

 Localização: Av. Principal, nº 1115 – Favões 

4625-070 MARCO DE CANAVESES 

NIPC: 505 280 035 

Site: www.granitosdonorte.com 

Email: geral@granitosdonorte.com 

Telefone: (+351) 255 588 770 

Fax: (+351) 255 588 747 

Atividade: 23703 – Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. 
 

GRANITOS IRMÃOS PEIXOTO, LDA 

representada por Miguel Alão 
 

Localização: Rua da Zona Industrial Nº 99 

4625-092 FAVÕES 

NIPC: 503 842 230 

Site: www.granitospeixoto.pt 

Email: gip@granitospeixoto.pt 

Telefone: (+351) 255 588 841 

Fax: (+351) 255 588 816 

Atividade: 23703 - Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. 

CONSTRUÇÕES PARDAIS - IRMÃOS MONTEIROS LDA 

representada por Pedro Ferraz 

 Localização: Estrada da Zona Industrial, nº 235 
4575-060 ALPENDURADA E MATOS 

NIPC: 502 793 520 

Site: www.pardaisgranites.com 

Email: geral@pardaisgranites.com 

Telefone: (+351) 255 611 682 

Fax: (+351) 255 611 053 

Atividade: 23703 - Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. 

http://www.granitosdonorte/
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HÉLIO & MONTEIRO, LDA 

representada por Hélio Rocha 
 

Localização: Rua de Santa Cristina, nº 498 

4575-047 ALPENDURADA E MATOS 

NIPC: 501 757 295 

Site: www.helioemonteiro.pt 

Email: geral@helioemonteiro.pt 

Telefone (+351) 255 615 452 

Fax: (+351) 255 611 706 

Atividade: 23703 – Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. 

  

http://www.helioemonteiro/
http://www.helioemonteiro.pt/pt/contactos
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5 AVALIAÇÃO 

5.1 Metodologia 

A avaliação foi efetuada através de recolha e tratamento de informação junto da ANIET e dos 

técnicos que acompanharam a ação e mediante reuniões com as empresas participantes como 

complemento da resposta aos inquéritos realizados. 

Foi, desta forma, possível averiguar o grau de satisfação com a organização da participação na feira, 

com o número de visitantes/expositores e conhecer as expetativas para os negócios. 

Os resultados da informação recolhida durante o período de execução permitiram a elaboração do 

presente relatório. 

A estrutura dos Inquéritos apresentados às empresas participantes contemplou o seguinte:  

1. Objetivos de Participação na Ação de Internacionalização 

a. Prospeção/entrada 

b. Crescimento volume negócios 

c. Consolidação posição mercado 

d. Reposicionamento em segmentos de valor acrescentado 

2. Permitiu aumento da notoriedade da empresa/marca 

a. Sim 

b. Não 

3. Quantidade de empresas que visitou/contatou 

a. Acima das expetativas 

b. De acordo com as expectativas 

c. Satisfatória 

d. Poucos visitantes 

4. Qualidade das empresas que visitou/contatou 

a. Excelente 

b. Boa 

c. Satisfatória 

d. Má 

5. Número de contatos estabelecidos  

6. Qualidade dos contatos concretizados 

a. Excelente Qualidade 

b. Boa Qualidade 

c. Qualidade Satisfatória 

d. Má Qualidade 

7. Número de Contratos celebrados 

8. Número de Agentes ou distribuidores angariados 

9. Número de encomendas esperadas (estimativa) 

10. Valor total das encomendas esperadas (estimativa) 

11. Estimativa de aumento das exportações (% média) 

12. Como avalia os resultados da participação  
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a. Acima das expectativas 

b. De acordo com as expectativas 

c. Inferior ao esperado 

13. Avaliação da organização da ação por parte da ANIET 

a. Muito boa 

b. Boa 

c. Razoável 

d. Deficiente 

14. Tenciona participar numa próxima ação organizadas pela ANIET 

a. Sim 

b. Não 

c. A decidir 

As respostas obtidas foram tratadas em base de dados com vista a obter a avaliação e o sentimento 

das empresas sobre os pontos do inquérito. 

Todas as empresas participaram na avaliação da ação. 

5.2 Resultados obtidos 

5.2.1 Avaliação qualitativa 

 Objetivos da participação na Feira: 

 

As empresas participaram na feira tendo como objetivo principal o crescimento em termos de 

volume de negócios mas também a consolidação da sua posição no mercado. 

 Permitiu aumento da notoriedade da empresa/marca? 

 

As empresas são concordantes em considerar que a ação permitiu aumento da sua notoriedade. 

0,00%

66,67%

33,33%

0,00%

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

acrescentado

100,00%

0,00%

Sim Não
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 Quantidade das empresas que visitou/contatou: 

 

Todas as empresas consideraram que o número de visitantes decorreu conforme as suas expetativas. 

 Qualidade de Empresas que visitou/contatou: 

 

Os participantes consideram boa a qualidade das empresas contatadas. 

 Qualidade dos contatos concretizados: 

 

Os participantes consideram maioritariamente que a qualidade dos contatos concretizados é boa.  

 Como avalia os resultados da participação? 

 

Os participantes consideraram que a ação decorreu de acordo com as expetativas. 

  

0,00%

100,00%

0,00% 0,00%

Acima das expectativas De acordo com as
expectativas

Satisfatória Poucas visitas

0,00%

100,00%

0,00% 0,00%

Excelente Boa Satisfatória Má

0,00%

75,00%

25,00%

0,00%

Excelente Qualidade Boa Qualidade Qualidade Satisfatória Má Qualidade

0,00%

100,00%

0,00%

Acima das expectativas De acordo com as expectativas Inferior ao esperado
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 Avaliação da organização da ação por parte da ANIET: 

 

A organização da ANIET foi considerada, maioritariamente, como muito boa pelos participantes. 

 Tenciona participar numa Próxima Feira organizada pela ANIET? 

 

Os participantes tencionam, maioritariamente, participar em próximas ações organizadas pela ANIET. 

 Apreciação crítica – testemunhos obtidos em entrevistas às empresas participantes 

A avaliação das empresas à participação foi muito positiva, tendo merecido os seguintes comentários 
por parte dos participantes: 
 
a) 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. 

b) O stand estava bem colocado proporcionando boa visibilidade e captar a atenção dos visitantes.  

c) A organização da ANIET foi muito boa, prestando o apoio necessário para explorar o potencial 

da presença. 

d) A nossa empresa teve excelentes contactos com potenciais clientes, que se mostraram 

interessados em visitar a empresa. Já realizamos vários negócios com mercados da U.E.  

e) As perspetivas futuras são de fazer o acompanhamento dos contactos comerciais para 

diversificar mercados e clientes. 

f) A presença nesta Feira é para continuar por ser muito importante para a internacionalização dos 

negócios tendo já proporcionado bons resultados.  

g) A participação na Feira correu muito bem, dado que correspondeu às expectativas. A Feira é 

muito boa para o sector das rochas ornamentais. 

h) Tivemos vários contactos de empresas da U.E., da China, Turquia e Quatar. As perspetivas de 

negócios são boas. Temos de apostar no acompanhamento caso a caso, numa espécie de “porta 

a porta”. 

  

75,00%

25,00%

0,00% 0,00%

Muito boa Boa Razoável Deficiente

75,00%

0,00%

25,00%

Sim Não A decidir
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5.2.2 Avaliação quantitativa 

De seguida apresentam-se alguns dos resultados mais significativos da ação obtidos logo após a sua 

realização mas que contudo permitem já realizar uma breve apreciação crítica: 

- Número médio de contatos realizados: 33 

- Número médio de contratos celebrados: 2 

- Número médio de agentes ou distribuidores angariados: 1 

- Número médio de encomendas esperadas: 14 

- Valor total médio das encomendas esperadas: 131 250€ 

- Estimativa de aumento médio das exportações: 8% 

5.3 Apreciação da ANIET 

A organização da visita à Feira Marmomacc 2015 estava já prevista em sede de candidatura tendo a 

sua inclusão decorrido do interesse manifestado pelas empresas no levantamento realizado.  

Aliás, facilmente se compreende a adesão, dado que a Feira é considerada o maior evento mundial 

para o setor da Pedra Natural. A importância da participação foca-se também, para além do próprio 

mercado, no facto de os principais e potenciais compradores serem visitantes assíduos do 

prestigiado certame e, por isso, ser fundamental marcar presença. 

As empresas envolvidas na ação já tinham participado no anterior Projeto Conjunto de 

Internacionalização da ANIET tendo experiência em presenças internacionais. Esta preparação 

contribuiu positivamente para os resultados obtidos e para melhor aproveitamento da presença. 

Os participantes manifestaram interesse em continuar a estar presentes em próximas ações de 

internacionalização promovidas pela ANIET, o que aumenta a nossa responsabilidade mas também 

motiva a Associação a cada vez mais as apoiar neste esforço nacional de expansão de negócios além-

fronteiras. 
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6 RECOMENDAÇÕES
 

O certame Marmomacc tem reconhecimento mundial e o seu interesse foi já largamente referido, 

nomeadamente pelas empresas participantes que confirmam a sua valia para o setor, pelo número de 

agentes que mobiliza, pelos eventos paralelos de apresentação de tecnologias e pelo contato que 

facilita com profissionais de todo o mundo. 

A participação em feiras é importante para fidelizar clientes, criar novas oportunidades de negócio 

pela abertura dos potenciais clientes que a visitam (uma vez que se trata de uma feira especializada), 

para inquirir o mercado sobre novos desenvolvimentos e conhecer melhor as tendências da procura e 

a oferta da concorrência. 

Por isso, estes eventos devem ser preparados com antecedência, nomeadamente em termos de: 

- comunicação e imagem a transmitir (stand, suportes comunicacionais para distribuição, convites, …); 

- planificação de trabalhos (programar a marcação de reuniões com clientes, seleção dos eventos 

paralelos próprios ou da organização, …); 

- preparação das equipas (estabelecimento de objetivos a cumprir de prospeção de mercados e 

concorrência, seleção dos membros em função da sua capacidade comercial, conhecimento do 

negócio e fluência em línguas, …). 

É também muito importante que a presença durante o evento seja dinamizada, para que o stand seja 

apelativo aos visitantes (imagem, demonstrações, oferta de material de plv, …) e que tenha 

representação em permanência da equipa (para apresentar os produtos, perceber as motivações da 

procura, agendar contatos, …). 

No pós feira, é essencial: 

- Efetuar, com a equipa participante, uma análise global da presença (avaliar os resultados, positivos e 

negativos, estabelecer medidas corretivas e procedimentos a melhorar, registar a aprendizagem e 

conhecimentos adquiridos, perceber aspetos técnicos para perante as orientações e tendências da 

procura sugerir novos desenvolvimentos, …); 

- Dar conhecimento às equipas não participantes do balanço realizado e dos procedimentos a adotar; 

- Dar seguimento imediato aos contatos estabelecidos (envio de documentação, orçamentos e 

eventuais encomendas,…); 

- Manter contato frequente com os clientes. 
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