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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 

República da Polónia 

2.2 Justificação do mercado 

A Polónia, país situado na Europa Central, tem uma população de cerca de 38 milhões de habitantes 

(60% da população reside nas áreas urbanas) e uma área geográfica que ronda os 313 000 km2. Tem 

como capital Varsóvia, sendo as cidades mais representativas, para além da capital, Cracóvia, Łódź, 

Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin e Katowice, A Polónia é dos países da UE com 

uma população ativa mais jovem, apenas ultrapassada pela Eslováquia (Pordata, 2016), estando mais 

de 60% da população em idade laboral. 

A economia polaca é atualmente a sexta maior da UE e o maior mercado da europa central. 

Os dados económicos do país são francamente positivos, como atestam a 43ª posição entre 144 países 

reconhecidos pelo Global Competitiveness Report 2014-2015 e a 32ª posição no Doing Business Report 

2015 (Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa , 2016). 

Segundo o Relatório de Competitividade Europeu de 2016 da Ernst & Young, a Polónia encontra-se no 

quinto lugar em termos de atratividade ao Investimento Direto Estrangeiro (IDE). 

A existência de uma indústria dinâmica e de uma mão-de-obra com boa formação, integradas numa 

sociedade estável, tanto do ponto de vista político como económico, têm contribuído para a 

atratividade da sua economia, que tem apresentado nos últimos anos crescimentos económicos acima 

das taxas médias da UE, mesmo durante a crise (em 2009 a Polónia cresceu 1,6%).  
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Sendo considerada a plataforma da Europa Central e beneficiando da proximidade da Alemanha, maior 

mercado europeu que para aí deslocalizou parte da sua capacidade exportadora, e da Ucrância em 

forte crescimento, encontra-se numa situação privilegiada para dinamização do seu comércio externo. 

O setor dos serviços é também cada vez mais importante, representando cerca de 65% do PIB, sendo 

de destacar o sólido sistema bancário, que se tem revelado um fator da maior importância no apoio à 

economia.  

Em 2015 os principais setores da economia polaca foram a indústria (26,1 %), o comércio grossista e 

retalhista e os serviços de transportes, alojamento e restauração (25,4 %) e a administração pública, a 

defesa, a educação, a saúde e os serviços sociais (14,7 %). (europa.eu, 2016) 

O PIB per capita do país em 2015 rondou os 12.400 USD. 

Embora tendo aderido à União Europeia, a Polónia tem moeda própria - Zloty polaco (PLN), 1 Euro = 

4,2912 PLN (31.12.2015) - uma vez que não aderiu à Zona Euro. 

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

De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial do Comércio, as exportações polacas 

destinam-se sobretudo à União Europeia - 78% - (principalmente a Alemanha, o Reino Unido e a 

República Checa). Fora da UE o país com maior representatividade é a Rússia com um peso de 4,4%. 

O mesmo sucede com as suas importações, embora com um peso mais reduzido -  58% - (Alemanha, 

Países Baixos e Itália, principalmente). Fora da UE a Rússia representa 10,8% e a China 10,6%. 

No comércio internacional, máquinas e equipamentos mecânicos e máquinas e equipamentos 

elétricos são os produtos mais transacionados (cerca de 13% em cada categoria). 

O comércio externo entre Portugal e Polónia tem reduzida expressão: 

- Portugal representa 0,38% das exportações de bens polacas (33ª posição) e 0,26% das suas 

importações (38ª posição); 

- Polónia representa 1,11% das exportações de bens nacionais (14ª posição) e 0,97% das importações 

(16ª posição). 

Em termos de serviços, os pesos são igualmente reduzidos em termos do comércio internacional de 

ambos os países. 

Relativamente ao setor da Pedra Natural, a Polónia importou em 2015 cerca de 43 milhões de euros, 

quase exclusivamente granito (99%); deste, cerca de 90% é granito em bruto ou desbastado (código 

pautal 251611). Esse granito é proveniente de Africa do Sul (34%), India (21%) e Suécia (14%). 
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As importações de granito português são residuais, provavelmente por desconhecimento do mercado. 

Em 2013 foi de 0,31%, em 2014 de 0,28% e em 2015 não se verificaram exportações nacionais para a 

Polónia neste código pautal, segundo as estatísticas polacas. 

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 A AÇÃO 

3.1 Contexto 

A participação na Feira Internacional Stone 2016 é a 5ª ação realizada no 

âmbito do projeto.  

Anteriormente designada de KAMIEN STONE, é o mais importante evento do 

setor da Pedra Natural na Polónia. 

A feira tem vindo a ganhar reconhecimento internacional dos profissionais 

do setor devido, não só ao potencial do mercado polaco, mas também pela aproximação que facilita a 

mercados vizinhos da Europa Central e de Leste como, por exemplo, a Ucrânia e a Alemanha. 

O certame STONE 2016 integrou ainda GLASS Industry Fair, SAKRALIA Trade Fair e MEMENTO Funeral 

Fair. Recorde-se que a Polónia investe bastante em arte funerária (lápides, estátuas, …), pelo que a 

conjugação destes eventos permite alcançar um maior universo de prescritores de pedra natural. 

3.2 Datas de realização 

16 a 19 de novembro de 2016 

3.3 Local de realização 

Poznan - Polónia 

3.4 Atividades realizadas 

Participaram na feira 5 empresas portuguesas, todas através do projeto PME Pedra com Valor, cujos 

stands cumpriram os normativos de publicitação dos apoios do COMPETE 2020 e da utilização da 

logomarca P Portugal.  

Tratou-se de uma primeira participação na Feira STONE para todas estas empresas. 

O programa da feira integrou diversas apresentações e exposições dirigidas aos profissionais do setor, 

designers, arquitetos e representantes setoriais. 

Durante a feira esteve patente uma exposição de esculturas em pedra, evento denominado 

International Sculpture Symposium Gravitas, bem como trabalhos de estudantes no âmbito do projeto 

Designing In Stone, que despertaram a atenção dos visitantes e a partilha de experiências. 
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3.5 Os números da Feira 

A Feira STONE 2016 contou com a presença de 178 expositores, dos quais cerca de 60% eram 

estrangeiros, oriundos de 20 países. 

Para além de países europeus como Bélgica, Bielorrússia, República Checa, França, Finlândia, Espanha, 

Índia, Irlanda, Lituânia, Letónia, Alemanha, Rússia, Eslováquia, Grã-Bretanha, Itália, Hungria e Ucrânia, 

a feira contou com expositores de países mais distantes, como a Austrália e Emirados Árabes Unidos. 

Estiveram presentes perto de 5.400 profissionais, tendo apresentado um crescimento de cerca de 20% 

face à edição de 2015, o que comprova o sucesso da iniciativa e a sua crescente valorização. 

A Feira contou com 3 pavilhões, numa área de exposição de mais de 3.500 m2. 

3.6 Clipping de notícias 

A Feira STONE 2016 foi disseminada por diversos meios de comunicação social, a destacar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização da Feira:  

https://www.facebook.com/TargiPoznanskie/ 

19/11/2016 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

YOUTUBE: Vídeo do certame 

https://www.youtube.com/watch?v=-
Rj7B7W1zoQ 

 

https://www.facebook.com/TargiPoznanskie/
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ANIET: Divulgação da participação 
 

https://www.facebook.com/ANIET-
149494455152089/?fref=ts  

29/11/2016 

 

 

Boletim Informativo ANIET - Edição nº 117                                                                                                                     novembro 2016 

 
 

 

Website da ANIET 

 www.aniet.pt 

 

  

https://www.facebook.com/ANIET-149494455152089/?fref=ts
https://www.facebook.com/ANIET-149494455152089/?fref=ts
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REVISTAS E PORTAIS DA ESPECIALIDADE: 

SWIAT KAMIENIA | www.swiat-kamienia.pl 

 

novembro 2016 

  

janeiro 2017 

 

 

Stone-ideas Magazine 

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

janeiro 2017 

 

 

 

 

 

Stone Contact 

http://www.stonecontact.com/stone-
fairs/stone-industry-fair-2016-101 

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

     
https://www.youtube.com/watch?v=4ebS4dEuBKI  

 

   
http://stone.mtp.pl/en/  

 

   
AIREMÁRMORES AMC GRANIFINAS 

  

 

GRANITOS DO NORTE PARDAIS GRANITES  

 

  

COMITIVA PORTUGUESA - PME Pedra com Valor 
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4 OS PARTICIPANTES 

4.1 Identificação das empresas 

 

ALEXANDRINO MATIAS & Cª SA 

representada por Alexandra Matias 

 

 
Localização: Travessa de Eirastos, Nº 160 - Lomba 

4600-661 AMARANTE 

NIPC: 501 331 727 

Site: http://www.amc-lda.com/pt/ 

Email: geral@amc-lda.com 

Telefone: (+351) 255 437 355 

Fax: --- 

Atividade: 28920 – Fabricação de máquinas para indústrias extrativas e construção 
 

 

AIREMÁRMORES - EXTRAÇÃO DE MÁRMORES, LDA 

representada por Licínio Cordeiro 

 
Localização: Rua dos Arneiros – Ataíja de Cima 

2460-713 ALCOBAÇA 

NIPC: 501 467 068 

Site: www.airemarmores.com 

Email: geral@airemarmores.com 

Telefone: (+351) 262 508 501 

Fax: (+351) 262 508 506 

Atividade: 08113 – Extração de calcário e gré 

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. 
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GNT – GRANITOS DO NORTE, LDA 

representada por José Pereira 

 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. 
 

GRANIFINAS - EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS LDA 

representada por Nuno Gomes  

Localização: Lugar da Preza - Arcozelo 
4990-225 PONTE DE LIMA 

NIPC: 503 701 483 

Site: www.granifinas.pt 

Email: geral@granifinas.pt  

Telefone: (+351) 258 944 194 

Fax: (+351) 258 944 195 

Atividade: 08112 – Extração de granito ornamental e de rochas similares 
 

 

  

http://www.granitosdonorte/
mailto:geral@granifinas.pt
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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) 
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12. Como avalia os resultados da participação  

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. 

5.2 Resultados obtidos 

5.2.1 Avaliação qualitativa 

 Objetivos da participação na Feira: 

As empresas participaram na feira tendo como objetivos principais a consolidação da sua posição no 

mercado e/ou prospeção/entrada no mercado. 

 Permitiu aumento da notoriedade da empresa/marca? 

 

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

permitiu o aumento da sua notoriedade. 

33,33%
16,67%

50,00%

0,00%

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

acrescentado

100,00%

0,00%

Sim Não



 
  PME Pedra com Valor 

 

  

 

2020 | PME Pedra com Valor                                                                         | MARMOMACC 2016 

 

17 

 Quantidade das empresas que visitou/contatou: 

 

Metade dos participantes considerou que a quantidade de visitantes da feira foi a esperada. De realçar 

que 25% das empresas considerou que a quantidade de contactos estabelecidos na feira com 

empresas excedeu as expectativas que haviam formulado para aquele mercado. 

 Qualidade de Empresas que visitou/contatou: 

 

Metade dos participantes considerou que foi boa a qualidade das empresas com que contactou. De 

salientar que 25% das empresas considerou que contactou com empresas de excelente qualidade. 

 Qualidade dos contatos concretizados: 

 

A pontuação atribuída nesta questão está perfeitamente alinhada com as respostas atribuídas nas 2 

questões anteriores relativas aos visitantes do certame. 

 Como avalia os resultados da participação? 

 

25,00%

50,00%

25,00%

0,00%

Acima das expectativas De acordo com as
expectativas

Satisfatória Poucas visitas

25,00%

50,00%

25,00%

0,00%

Excelente Boa Satisfatória Má

25,00%

50,00%

25,00%

0,00%

Excelente Qualidade Boa Qualidade Qualidade Satisfatória Má Qualidade

25,00%

50,00%

25,00%

Acima das expectativas De acordo com as expectativas Inferior ao esperado
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Metade das empresas considerou que a participação gerou resultados em linha com a expectativas 

que haviam formulado. Uma empresa considerou que foi inferior e uma respondeu superior ao 

esperado. 

 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? 

 

Todas as empresas tencionam participar em próximas ações de internacionalização organizadas pela 

ANIET. 

 Apreciação crítica: testemunhos das empresas participantes 

A avaliação das empresas à participação foi muito positiva, sendo de destacar os seguintes 
comentários: 
 
“…Estão (visitantes) bastante recetivos às empresas portuguesas e aos produtos que temos para 
oferecer. As empresas portuguesas…têm muita credibilidade…” 
“…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…” 
“… Para uma primeira visita à feira achamos que a feira está a correr bem, temos alguns contactos…” 
“…Oxalá a nossa vinda à Polónia comece a surtir efeitos…” 
“…É fácil trabalhar com a ANIET… é uma estrutura ágil e não podia ser melhor… até ao momento estou 
muito satisfeito…” 
“…É fantástico o apoio da ANIET, não tenho nada a apontar, estamos muito bem acompanhados, 
melhor não podíamos estar…” 
“…Organizados, que é importante…sempre muito próximos dos associados” 
“…Temos tido uma delegação que nos tem apoiado sempre…” 

75,00%

25,00%

0,00% 0,00%

Muito boa Boa Razoável Deficiente

100,00%

0,00% 0,00%

Sim Não A decidir
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“…É sempre bom termos alguém com quem possamos contar e que sentimos que estão sempre com 
vontade de ajudar…” 
 

5.2.2 Avaliação quantitativa 

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

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

- Número médio de contatos realizados: 23 

- Número médio de contratos celebrados: 0 

- Número médio de agentes ou distribuidores angariados: 1 

- Número médio de encomendas esperadas: 3 

- Valor total médio das encomendas esperadas: 140 000€ 

- Estimativa de aumento médio das exportações: 7,5% 

5.3 Apreciação da ANIET 

As empresas que aderiram à presente Ação de Internacionalização é a primeira vez que expõem neste 

mercado. 

Embora seja um mercado aliciante e com grande potencial, naturalmente havia alguma expectativa 

sobre como iria decorrer a participação. 

O certame permitiu-lhes estabelecer contactos com empresas polacas, mas também de outros 

mercados adjacentes, como é o caso da Ucrânia e da Alemanha, alargando o âmbito da sua 

intervenção. 

A experiência foi assim muito positiva para as empresas, que já manifestaram o seu interesse em 

continuar a trabalhar o mercado Polaco, nomeadamente no âmbito de novos projetos de 

internacionalização apoiados pelo COMPETE2020. 
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6 RECOMENDAÇÕES
 

Esta primeira abordagem ao mercado polaco (e adjacentes) mostrou às empresas que existe potencial 

e um nicho ainda por explorar na europa central e de leste. 

Na Polónia existe uma imagem favorável de Portugal e dos portugueses o que poderá ser uma vantagem 

a utilizar. 

De destacar que nos negócios os polacos são exigentes e formais, sendo recomendável a preparação 

prévia de reuniões com informação em detalhe de todo o processo. No acompanhamento posterior é 

necessária alguma persistência, dando continuidade a contactos regulares que mantenham a relação. A 

língua poderá ser uma barreira uma vez que só as camadas mais jovens são fluentes em inglês aliás, 

como se verificou durante a participação na STONE 2016. 
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