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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 a 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 acompanhamento com a 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 

Estados Unidos da América 

2.2 Justificação do mercado 

Com cerca de 321 milhões de habitantes, que representa cerca de 4% da população mundial e uma 

área geográfica de mais de 9 milhões de km2, os Estados Unidos da América (EUA) são um mercado 

fortemente atrativo para as empresas nacionais pelo seu potencial de negócio a explorar. 

Trata-se de um país cuja economia é das mais desenvolvidas a nível mundial, no qual os serviços 

representam o grande contributo para o Produto Interno Bruto (mais de 70%). 

A crise de 2008, que teve origem precisamente nos EUA, teve um enorme impacto nos indicadores 

macroeconómicos dos anos seguintes, mas atualmente o país encontra-se em rota crescente, com 

taxas de crescimento anual do PIB previsto (Economist Intelligence Unit) para 2016 e 2017 na ordem 

dos 2,4%. 

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. O país importa principalmente combustíveis 

minerais (26% das exportações nacionais para aquele país são deste grupo de produtos), sendo os 

minerais e minérios de apenas 4,5% (dados de 2015). 
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Os EUA são o 5º país de destino das exportações portuguesas de bens (INE 2015), com um peso de 

5% no total das nossas exportações, percentagem que tem vindo a crescer nos últimos anos (em 

2013 era de 3,49% e ocupava o 8º lugar no ranking das exportações nacionais). 

Portugal também importa bens dos EUA, mas com um peso de apenas 1,6%, sendo o saldo da 

balança comercial de bens e serviços favorável a Portugal (taxa de cobertura de 266% em 2015). 

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

rochas ornamentais, embora estas sejam conhecidas mundialmente e tenham elevado potencial de 

exportação, estando o nosso país entre os 10 maiores exportadores mundiais de Pedra Natural, com 

2% da produção mundial. 

Os constrangimentos da crise recente sentidos nos principais mercados europeus e a estagnação da 

construção no mercado nacional, que obrigou ao encerramento de inúmeras empresas e postos de 

trabalho nesta industrial, que é uma das mais antigas do país, forçaram a procura de mercados de 

substituição, nos quais se salientam os Estados Unidos da América pelas razões atrás assinaladas. 

As exportações da fileira da extração e produção de rochas ornamentais estão em crescimento (em 

valor), inclusive para os Estados Unidos da América, sobretudo pelo valor acrescentado que 

integram. 

Este é, assim, um contexto favorável à indústria extrativa e transformadora e uma oportunidade 

única para: 

 Promover o crescimento económico e reforçar a competitividade da Pedra Natural 

Portuguesa; 

 Ultrapassar a contração do mercado nacional, ainda sob o efeito do período de recessão 

recente; 

 Divulgar o valor do produto nacional num ambiente favorável de uma feira 

internacionalmente reconhecida; 

 Criar uma plataforma de lançamento para novos mercados no continente americano, como 

Canadá e America Latina. 
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3 A AÇÃO 

3.1 Contexto 

A participação na Feira Internacional TISE 2016 constitui a 2ª ação 

realizada no âmbito do projeto “PME Pedra com Valor”.  

Esta é uma feira de referência para o setor dado que reúne num só 

espaço três organizações e estruturas internacionais de prestígio para 

os diversos setores de superfícies, como a SURFACES, StonExpo – 

MARMOMACC Americas e Tile Expo, tornando-se assim num evento 

relevante para vários mercados, onde se incluem naturalmente os 

Estados Unidos da América, e adjacentes, como o Canadá e países 

latinos. 

A Feira teve a particularidade de ter um pavilhão com espaço dedicado 

ao setor da pedra natural – o pavilhão MARMOMACC com organização 

da VeronaFiere – o que constituiu fator adicional de interesse para as empresas participantes. 

O objetivo principal associado a esta ação foi dar visibilidade ao Setor da Pedra Natural Portuguesa 

num evento único do setor. Foi também uma oportunidade para atualização de conhecimentos, 

criação de redes empresariais, demonstração de produtos e exploração de novos mercados. 

3.2 Datas de realização 

20 a 22 de janeiro de 2016 

3.3 Local de realização 

Centro de Convenções Mandalay Bay – Las Vegas – Estados Unidos da América 

3.4 Atividades realizadas 

As empresas nacionais participantes nesta ação marcaram presença com stands próprios e 

representantes especializados. Foram cumpridos os normativos de publicitação dos apoios do 

COMPETE 2020 e da utilização da logomarca P Portugal. 

Na Feira os visitantes puderam contactar com centenas de expositores, oriundos de todo o mundo, 

acedendo a uma multiplicidade de materiais e opções por aplicação bem como à mais recente 

tecnologia para trabalhar a Pedra, experiência que só pode ser obtida em eventos desta dimensão. 

O evento contou com quatro dias intensivos de trabalho, entre exposição e formação profissional, 

onde foram apresentados os mais recentes produtos, tecnologia e tendências, e realizadas 
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demonstrações e apresentações pelos principais fabricantes e fornecedores da indústria. Em 

conjunto com a vertente da educação a exposição criou uma rede de networking de elevado valor 

acrescentado. 

3.5 Os números da Feira 

Trata-se de um grande evento, com a mais extensa exposição de revestimentos e pavimentos, pedras 

naturais e engenharia, produtos de cerâmica e ofertas educacionais do mundo.  

A Feira reúne, no mesmo espaço, comerciantes, distribuidores, instaladores, arquitetos e 

construtores, sendo uma oportunidade para, também, atualizar conhecimentos, conhecer os mais 

recentes produtos, serviços ferramentas e tecnologias. 

Para além de mais de 37.000m2 de exposição, o espaço conta com áreas de formação, conferências e 

apresentação, que totaliza cerca de 93.000m2 disponíveis aos visitantes. 

Tendo tido um crescimento de 10% em participantes face ao ano anterior, a TISE 2016 contou com 

quase 700 expositores de todo o mundo, dos quais 178 participaram pela primeira vez no evento. 

O evento contou com cerca de 125.000 visitantes. 

O sucesso da iniciativa é comprovado, uma vez que 72% do espaço de exposição para a Feira de 2017 

foi reservado durante a realização da TISE 2016. 

3.6 Clipping de notícias 

Dada a sua dimensão internacional, a TISE 2016 foi amplamente disseminada nos meios de 

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

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

 

 

 

ORGANIZAÇÃO: 

Contagem decrescente para a Abertura 

https://www.facebook.com/TISEofficial 

18/01/2016 

https://www.facebook.com/TISEofficial
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ANIET: 

Divulgação das apresentações das empresas participantes 
 

https://www.facebook.com/ANIET-149494455152089/?fref=ts                                                                            21 e 22/01/2016 

       
 

Boletim Informativo ANIET - Edição nº 109                                                                                                                    janeiro de 2016 

 
  

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

Divulgação do evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stone World Magazine 

www.stoneworld.com 

novembro 2015 a fevereiro 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILE Magazine 

www.tile-magazine.com 

18/03/2016 

  

http://www.stoneworld.com/
http://www.tile-magazine.com/
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3.7 Imagens 

 

https://tisewest.com/Attendee/ShowInfo  
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4 OS PARTICIPANTES 

4.1 Identificação das empresas 

Integraram esta ação do projeto as seguintes empresas portuguesas do setor, a saber: 

 

 

 

 

 

  

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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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: 

 

Os principais objetivos que levaram as empresas a participar na Feira foram os de se reposicionarem 

em segmentos de valor acrescentado e de crescimento de negócios. 

 Permitiu aumento da notoriedade da empresa/marca? 

 

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

  

16,67%

33,33%

16,67%

33,33%

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: 

 

Uma das empresas considerou que o número de visitantes superou as suas expetativas e a outra, 

com presença habitual em eventos desta natureza, é de opinião que decorreu conforme o esperado. 

 Qualidade de Empresas que visitou/contatou: 

 

Os participantes consideram boa ou excelente a qualidade das empresas contatadas. 

 Qualidade dos contatos concretizados: 

 

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

 Como avalia os resultados da participação? 

 

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

  

50,00% 50,00%

0,00% 0,00%

Acima das expectativas De acordo com as expectativas Satisfatória Poucas visitas

50,00% 50,00%

0,00% 0,00%

Excelente Boa Satisfatória Má

50,00% 50,00%

0,00% 0,00%

Excelente Qualidade Boa Qualidade Qualidade Satisfatória Má Qualidade

50,00% 50,00%

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 muito boa pelos participantes. 

 Tenciona participar numa Próxima Feira organizada pela ANIET? 

 

Todos os participantes tencionam participar em próximas ações organizadas pela ANIET. 

 Apreciação crítica – testemunhos obtidos em entrevistas às empresas participantes 

 
A avaliação das empresas à participação foi, assim, muito positiva, tendo sido caraterizada como: 
 
a) A presença na Feira correu muito bem. É para continuar. 

b) A organização da ANIET na Feira esteve muito bem.  

c) Houve contactos com perspetivas de bons resultados a curto prazo. 

d) É importante diversificar a participação em Feiras, designadamente, nas de arquitetura e design 

interiores e exteriores para potenciar novos negócios, influenciar decisores, auscultar 

tendências e inovar a oferta.  

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: 1 

- Número médio de agentes ou distribuidores angariados: 3 

- Número médio de encomendas esperadas: 5 

100,00%

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

Muito boa Boa Razoável Deficiente

100,00%

0,00% 0,00%

Sim Não A decidir
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- Valor total médio das encomendas esperadas: 90 000€ 

- Estimativa de aumento médio das exportações: 8% 

5.3 Apreciação da ANIET 

A organização da visita à Feira TISE 2016 decorreu do interesse manifestado pelas empresas, em 

substituição da feira BATIMAT 2015 (Paris), anteriormente prevista mas que não obteve a adesão 

esperada por parte das empresas. Esta alteração foi devidamente justificada e autorizada pela AICEP 

e coordenada com entidades relevantes do setor. 

A ação contou com a participação de duas empresas nacionais. Contudo, inicialmente estavam 

inscritas três empresas, tendo uma delas que desistir da participação por ter sido recusado o visto de 

entrada a um dos representantes. 

De uma forma geral a visita decorreu como planeado, sendo positiva a opinião das empresas que 

nela participaram. 

Trata-se de um evento que conta com o prestígio e envolvimento da VeronaFiere na co-organização 

do Pavilhão da Pedra Natural, e que permite a participação das empresas em condições mais 

competitivas, num mercado de difícil entrada. 
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6 RECOMENDAÇÕES
 

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. 

Face às dificuldades recentes de contração da procura interna, a internacionalização apresenta-se 

como a melhor oportunidade para expansão e diversificação da oferta das nossas empresas. 

O acesso ao mercado em concreto é difícil, pois existem constrangimentos quer em termos espaciais, 

quer por serem aliciantes também para a concorrência. 

Mas as empresas participantes reconhecem que é em eventos desta natureza que se consegue aceder 

a prescritores e distribuidores fundamentais. Por outro lado, os eventos paralelos de formação e 

partilha de conhecimento são muito importantes para a consolidação das estruturas das empresas. 

O apoio concedido pelo projeto, quer em termos financeiros quer de recursos é pois, essencial, pelo 

que as empresas devem cada vez mais aproveitar estas oportunidades para reforçarem ou iniciarem os 

seus processos de internacionalização. 
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