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ENQUADRAMENTO 

Reconhecendo que a internacionalização é prioridade e que os mercados externos têm sido essenciais para a 

evolução positiva bem como o desenvolvimento sustentável do setor, a ANIET tem vindo, desde 2014, a 

promover com sucesso inúmeras ações de apoio às empresas, designadamente através de projetos conjuntos 

de internacionalização dirigidos à indústria extrativa e transformadora da pedra natural. 

Dando continuidade a esta estratégia, o projeto conjunto “Pedra E+2020” (nº 38079) pretende contribuir para 

o reforço da capacitação das PME da fileira da pedra natural rumo à internacionalização, colocando em marcha 

um plano de ação conjunto que visa o conhecimento, a prospeção e presença em mercados internacionais e 

a dinamização de ações inovadoras de promoção internacional, e que se espera venha a ser alavancador de 

exportações. 

O projeto, que se encontra em desenvolvimento ao abrigo do Sistema de Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME, teve início em novembro de 2018 e estará em curso até outubro de 2020. 

A execução inclui a realização de diversas atividades de avaliação, nas quais se integra o presente relatório, 

que foi elaborado após a conclusão da participação na Feira Marmomac 2019. Este exercício de avaliação tem 

em vista a melhoria contínua, sendo um relevante instrumento de acompanhamento e divulgação das 

atividades realizadas. 

Este documento integra quatro partes principais: 

 O mercado: caraterização e justificação da opção no projeto; 

 A ação: detalhe do evento e da participação; 

 Avaliação: apreciação das empresas e da ANIET ao desenrolar da participação; 

 Análise da execução: execução física e financeira e análise de eventuais desvios. 

 

Os dados apresentados nas duas primeiras partes tiveram como suporte informação disseminada pela 

organização do certame, pela ANIET e nos diversos meios de comunicação social. A avaliação teve como 

suportes o Inquérito de Avaliação à Participação, o Inquérito de Avaliação da Satisfação, as Fichas de 

Acompanhamento de Contactos, os contributos dos participantes durante e após a sua concretização e a 

apreciação do promotor. A análise da execução (física e financeira) compara dados previsionais e sua 

concretização efetiva, justificando desvios e incorporando recomendações/ações corretivas sempre que tal se 

justifique. 

O presente Relatório será disseminado pelos meios próprios da Associação.
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O MERCADO 

Justificação 

O motivo principal para que as empresas queiram estar presentes num certame é naturalmente a possibilidade 

de alargarem a sua carteira de clientes e aumentar vendas nesse mercado. 

Contudo, é essencial salientar que os motivos da participação na Marmomac não se centram aos efeitos 

comerciais que possam vir a ser gerados com Itália, porque o impacto esperado na intensidade exportadora 

das empresas nacionais advém da possibilidade de contactar com uma variedade de operadores internacionais 

sem par em qualquer outro certame do setor. 

Por outro lado, sendo a Marmomac o certame internacional de referência, todas as empresas investem na 

forma como se apresentam aos operadores, pelo que é o local ideal para monitorizar a concorrência.  

Não obstante, há que tomar em consideração que o país anfitrião é um dos principais concorrentes setoriais 

de Portugal pelo que também é importante conhecer os movimentos comerciais que ocorrem com o mercado 

italiano, onde ocorreu a feira Marmomac 2019. 

 

 

Comércio setorial internacional de Itália 

A indústria da pedra continua a apresentar um crescimento contínuo sustentado pelo acelerado crescimento 

dos mercados asiáticos, principalmente China e India. 

Dados do “XXIX Rapporto marmo e pietre nel mundo 2018” (Dr Carlo Montani) apontam que a produção 

mundial de pedra foi, em 2017, de 152 milhões de toneladas (+4,8% do que em 2016), sendo que Itália 

manteve a 6ª posição com 6,3 milhões de toneladas (+0,8% do que no ano anterior), com uma quota de 4,1% 

no ranking mundial (Portugal, em 9º lugar, manteve a quota de 1,8%). 

De acordo com a mesma fonte, as exportações mundiais têm vindo a decrescer desde 2014 (ano em que 

atingiram máximos históricos de 22,87 biliões USD), apresentando, em 2017, um total mundial de 20,6 biliões 

USD. Neste indicador, Itália ocupa a 2ª posição mundial com 10,6% de quota, só atrás da China que representa 

27,3% do mercado (Portugal está na 7ª posição). 

Em termos de comércio internacional do setor, o saldo da balança comercial do país é largamente 

superavitário. Itália (ISTAT, 2019) exportou, em 2018, 1.847 milhões € de rocha ornamental, tendo sido as 

importações respetivas de 321 milhões €. 

https://www.coeweb.istat.it/
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O produto que Itália mais exporta é 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção, que representa 76% do 

total exportado pelo país em 2018. Já 2514 | Ardósia (0,02%), 9610 | Lousas (0,12%) e 6803 | Ardósia natural 

trabalhada (0,34%) têm pesos muito diminutos. 

O produto que Itália mais procura no mercado externo é 2516 | Granito, pórfiro, basalto (40% das importações). 

Atendendo ao mercado de origem, as importações de Itália são equilibradas entre União Europeia e fora da 

União Europeia; já as suas exportações destinam-se maioritariamente (75%) à União Europeia. 

Na carteira de clientes de Itália, Portugal ocupa a 53ª posição, com uma quota de 0,2% no total de exportações 

do país e sem qualquer expressão nas diferentes tipologias de produtos vendidos. 

No total de importações de Itália, Portugal encontra-se na 21ª posição, com uma quota de 1,18%. Embora o 

nosso país não tenha qualquer relevância face aos valores globais comprados pelo país, pode perceber-se 

que individualmente, aparece no Top 10 de: 

• 2514 | Ardósia (mas com apenas 0,6% de quota, onde a França fornece quase 80% do total); 

• 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção (com uma quota de 2,1%); 

• 6803 | Ardósia natural trabalhada e 9610 | Lousas (produto onde o nosso país tem efetivamente 

expressão, ocupando a 2ª posição com 17,3% de quota). 
 

Comércio setorial de Portugal com Itália 

Itália ocupa um lugar modesto no ranking das exportações nacionais de rocha ornamental, com 8,3 milhões 

de € – 12º lugar – mantendo, em 2018, os 2% de 2017. 

Os dados fornecidos pelo INE mostram que nos dois últimos anos o país tem vindo a recuperar relevância 

(em valor) nas exportações nacionais do setor, depois de uma quebra muito significativa em 2014 e também 

em 2016. 

É importante reter que: 

 Itália compra a Portugal, principalmente, 2515 | Mármores, travertinos, granitos belgas (33,03%) e 

6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção (25,06%); 

 Nas exportações de 2515 | Mármores, travertinos, granitos belgas, que nos últimos anos vinha a 

apresentar crescimentos positivos, em 2018 baixou 16% face a 2017; 

 2516 | Granito, pórfiro, basalto, depois de anos consecutivos em queda, em 2018 conseguiu 

finalmente recuperar valores de 2013. Note-se que representa nas exportações nacionais apenas 

14,05%, apresentando potencial para crescer uma vez que é o produto que Itália mais importa (40%); 

 9610 | Lousas, com atualmente 21,88% de quota, é o produto que tem vindo a apresentar 

crescimentos constantes desde 2013 (neste ano representava 7% das exportações do setor). 
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A AÇÃO 

Descrição do evento 

 

Vídeo promocional: https://www.youtube.com/watch?v=i3grNlx0X1I 

Com estatuto reconhecido de principal centro mundial de negócios para todos os agentes da cadeia de valor 

deste setor, a feira internacional Marmomac continua a ser a mais importante do mundo dedicada à pedra 

natural, tecnologias de processamento, tecnologias para aplicações de pedra em arquitetura e design e 

formação. 

Sendo que as oportunidades de negócio serão sempre o objetivo primordial, o certame marca presença em 

todas as categorias de produtos: mármore, granito e outras pedras naturais, aglomerados e conglomerados, 

blocos de mármore, pedras e grandes formatos, máquinas e equipamentos de processamento, meios de 

transporte e elevação, abrasivos, sistemas de corte de diamantes, produtos químicos e serviços. 

A 54ª edição da Marmomac teve lugar, como habitualmente no Centro de Exposições de Verona, entre 25 e 

28 de setembro de 2019. 

Segundo Maurizio Danese, Presidente da VeronaFiere, entidade responsável pela organização do certame, "A 

Marmomac é a feira líder mundial para todos operadores do setor, uma feira de destaque tanto em produtos 

como em soluções que desempenha um papel fundamental na promoção da cadeia de valor com foco na 

pedra natural.” 

A feira tem vindo a expandir cada vez mais a sua comunidade global, graças a plataformas de promoção já 

consolidadas no Brasil e nos Estados Unidos bem como a várias iniciativas exploratórias na China na área do 

design, com o objetivo de assegurar às empresas participantes um programa cada vez mais internacional, 

interconectado e funcional. 

A edição de 2019 contou com mais de 1.650 expositores, dos quais 64% de origem internacional, oriundos 

de 61 países. Foi notada forte presença da Turquia e da China, esta, à procura de alternativas ao mercado 

americano onde está sujeita a tarifas de entrada que podem chegar aos 500%. 

Nos quatro dias em que esteve patente, passaram pela Marmomac 69.000 operadores (1 milhar a mais do 

que no ano anterior), 62% dos quais oriundos de 154 países (150 em 2018). 

https://www.youtube.com/user/marmomacc
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Foram dedicados ao certame espaços de exibição de mais de 80 mil m2, distribuídos por 12 halls e áreas de 

exposição exteriores. 

O programa de 4 dias foi intenso e repleto de iniciativas fundamentais para a promoção das rochas 

ornamentais, em áreas como a cultura, a inovação, o design e a formação, vocacionadas não apenas para 

profissionais diretamente ligados ao setor, mas também dirigidas a prescritores, como arquitetos e designers 

de interiores. 

Ao nível da aposta no desenvolvimento profissional contínuo 

em técnicas avançadas sobre o uso e engenharia da pedra 

educacional levado a efeito pela Academia Marmomac, para 

além de um extenso programa de eventos e conferências, 

destacamos o “Meet The Inspiration”, um ciclo de três 

workshops para aprofundamento de conhecimentos sobre o 

produto destinado a designers de interiores. 

Com o objetivo de promover o networking entre os membros da indústria internacional envolvendo no 

processo os principais prescritores das rochas ornamentais, foi também introduzida uma nova componente 

no programa - as reuniões B2B por segmento e tipo de uso de materiais de pedra natural - um projeto 

educacional para designers de interiores, sob o formato de “speed dating”, com foco em três áreas: luxo, lajes 

e ferramentas - cada um com alvos específicos, incluindo arquitetos, distribuidores, produtores e aplicadores, 

de países como os EUA, Canadá, Reino Unido, Rússia, China, África do Sul, Austrália, Alemanha, Moçambique, 

Turquia e Irão. 

 Esteve também patente a exposição YoungStone Project 2019 dedicada a 

jovens estudantes e pesquisadores com foco em experiências educativas e de 

pesquisa que envolvem a criação de projetos em pedra realizados pelos 

Departamentos de Arquitetura e Design de Universidades Italianas em 

colaboração com empresas e escolas profissionais e artísticas.  

Como habitualmente um dos pontos altos da feira é o 'The 

Italian Stone Theatre' – este ano sob o tema “Naturalidade” -, 

onde estiveram patentes obras de arquitetos/designers ligados 

a marcas de topo, convidados a apresentar propostas não 

convencionais na utilização da matéria prima, desenvolvidas em 

colaboração com fabricantes de pedra e de equipamentos. 
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Neste âmbito, o prémio Icon Award – 4ª edição do evento que 

seleciona a imagem promocional da feira para o ano 

subsequente – foi atribuído ao trabalho “Gerico”, uma obra que 

usa a ressonância natural da pedra como gongos dentro das 

paredes, do designer Lorenzo Palmeri, produzida pela italiana 

Vicentina Marmi em colaboração com a fabricante de 

equipamentos CNC, Donatoni Macchine. 

O júri ficou "impressionado com muitos aspetos, especialmente as soluções estéticas e funcionais alcançadas: 

o mármore faz música!". 

Foi também levada a efeito a 13ª edição do prémio BestCommunicatorAward, com prémios nas categorias de 

Design, Rocha, Ferramentas e Máquinas, bem como a cerimónia de atribuição do prémio Marmomac Stone - 

ARCHMARATHON 2019 dedicado aos melhores projetos de arquitetura internacionais.  

        

 

https://www.facebook.com/hashtag/bestcommunicatoraward?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFTIO3KoZ8wkkeYVIlxclDpQObwT--bTpn2irl3AfjGWSiBxW3sROcWYLBryQ-pENnEP0lqwNix3JfeBCd9IR2l_q7OokpIjWWeUhyWVnJtfb7UkYY7RDrEQjaCGlsRa7PnhE7vapOmvJMM4sdz3hQgvJampvu2yLDxN0dXgm0Ew&__tn__=*NK-R
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Clipping de notícias 

  
VERONAFIERE: Cerimónia de Inauguração 

https://www.facebook.com/veronafiere/photos/pcb.308182162183
5053/3081808025169746/ 

25/09/2019 

MARMOMACC: Espaços Exteriores da Feira 

https://www.facebook.com/Marmomac/photos/pcb.30086871692063
23/3008686372539736/ 

25/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOUTUBE: Vídeo da inauguração do certame 

https://www.youtube.com/watch?v=JRKwFgrBjx8 

 

  

https://www.facebook.com/veronafiere/photos/pcb.3081821621835053/3081808025169746/
https://www.facebook.com/veronafiere/photos/pcb.3081821621835053/3081808025169746/
https://www.facebook.com/Marmomac/photos/pcb.3008687169206323/3008686372539736/
https://www.facebook.com/Marmomac/photos/pcb.3008687169206323/3008686372539736/
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ANIET: Divulgação da participação 
 

 
 

 

FACEBOOK: Divulgação ANIET 

https://stone.aniet.pt/marmomac-2019/ 

25/09/2019 

YOUTUBE: Vídeo da participação 

 https://www.youtube.com/watch?v=gHkx9DFyqJw 

08/10/2019 

 

Boletim informativo ANIET: Edição nº 148                                                                                                                            setembro de 2019  

 
COMITIVA ANIET PARTICIPANTE NA FEIRA MARMOMAC 2019 

 
 

https://stone.aniet.pt/marmomac-2019/
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REVISTAS DA ESPECIALIDADE: Divulgação do evento  

 
 

Stone World Magazine, EUA 

https://www.stoneworld.com/articles/91095-marmomac-2019-
sees-growth-in-international-attendance 

dezembro 2019 

Stone-ideas Magazine, Alemanha 

https://www.stone-ideas.com/pt/73864/marmomac-
2019-percorsi-darte-5/ 

setembro 2019 

 

 

 
 

 

 

 

LITOSNLINETILE Magazine, Espanha 

https://www.litosonline.com/es/article/marmomac-verona-2019-
conclusiones 

setembro 2019 

  

  

 

  

https://www.stoneworld.com/articles/91095-marmomac-2019-sees-growth-in-international-attendance
https://www.stoneworld.com/articles/91095-marmomac-2019-sees-growth-in-international-attendance
https://www.stone-ideas.com/pt/73864/marmomac-2019-percorsi-darte-5
https://www.stone-ideas.com/pt/73864/marmomac-2019-percorsi-darte-5
https://www.litosonline.com/es/article/marmomac-verona-2019-conclusiones
https://www.litosonline.com/es/article/marmomac-verona-2019-conclusiones
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Galeria de imagens 
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EMPRESAS PARTICIPANTES 

A presença nacional é bem notada neste certame, tendo estado presentes 73 empresas portuguesas na 

Marmomac (3º lugar em termos de representatividade na feira). 

Este certame desperta sempre um grande interesse junto das empresas nacionais, pelo que, novamente, foi 

recebido um número de inscrições superior ao previsto em candidatura. Assim, com o acompanhamento da 

ANIET e apoio financeiro do projeto Pedra E+2020, na comitiva da ANIET fizeram-se representar na edição de 

2019, 13 empresas, mais 2 do que estimado. 

A saber: 

 

GNT – GRANITOS DO NORTE, LDA 

representada por Agostinho Couto/Rui Camelo 

 Localização: Av. Principal, nº 1115 

4625-070 MARCO DE CANAVESES 

NIPC: 505 280 035 

Site: www.granitosdonorte.com 

Email: geral@granitosdonorte.com 

Telefone: (+351) 255 588 770 

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

 

  

CONSTRUÇÕES PARDAIS - IRMÃOS MONTEIROS LDA 

(marca Pardais Granites) representada por Martinho Monteiro 
 

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

http://www.granitosdonorte/
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GRANIESP EXTRACÇÃO, TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDA 

representada por António Barros  
Localização: Av. Miguel Dantas Edif. Status- Loja 1, 40 

4930-678 VALENÇA 

NIPC: 504 920 928 

Site: www.lemosromero.com 

Email: administration@lemosromero.com 

Telefone: (+351) 251 825 727 

Atividade principal: 08112 - Extração de granito ornamental e rochas similares 

 

GRANITOS IRMÃOS PEIXOTO, LDA 

representada por Rui Peixoto 
 Localização: Rua da Zona Industrial Nº 99 

4625-123 BEM VIVER 

NIPC: 503 842 230 

Site: www.granitospeixoto.pt 

Email: gip@granitospeixoto.pt 

Telefone: (+351) 255 588 841 

Fax: (+351) 255 588 816 

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

 

  

GRA 2003 – GRANITOS E MÁRMORES, LDA 

representada por Casimiro Pinto 

 

 
Localização: Rua dos Tapados, nº 905 

4625-127 Favões, MARCO DE CANAVESES 

NIPC: 504 441 833 

Site: www.gra2003.pt 

Email: geral@gra2003.pt 

Telefone: (+351) 255 611 741 

Fax: (+351) 255 611 743 

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

http://www.lemosromero.com/
mailto:administration@lemosromero.com
mailto:geral@gra2003.pt
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HÉLIO & MONTEIRO, LDA 

representada por Diogo Monteiro 
 

Localização: Rua de Santa Cristina, nº 498 

4575-047 ALPENDURADA E MATOS 

NIPC: 501 757 295 

Site: www.helioemonteiro.pt 

Email: info@helioemonteiro.pt 

Telefone (+351) 255 615 452 

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

 

MARMOGUIA MÁRMORES E CANTARIAS, LDA 

representada por Carla Mariz 

 

Localização: Lugar Paredes do Bairro, Apartado 1 

3780-611 ANADIA 

NIPC: 501 049 827 

Site: www.marmoguia.pt 

Email: marmoguia@marmoguia.pt 

Telefone (+351) 231 528 130 

Fax: (+351) 231 528 390 

Atividade principal: 23701 – Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares 
 

MAROUFI – SOCIEDADE DE GRANITOS E MÁRMORES, LDA 

representada por Custódio Martins 
 

Localização: Rua 16 de Março - Cela 

3600-455 Moledo - CASTRO DAIRE 

NIPC: 503 896 888 

Site: www.maroufi.pt 

Email: comercial@maroufi.pt 

Telefone (+351) 232 301 110 

Fax: (+351) 232 301 111 

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

 

  

http://www.helioemonteiro/
http://www.helioemonteiro.pt/pt/contactos
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MVC - MÁRMORES DE ALCOBAÇA LDA 

representada por Rogério Vigário 

 
Localização: IC2 (EN 1), Km 98 - Ataíja de Cima 

2460-713 ALCOBAÇA 

NIPC: 503 057720 

Site: www.mvc.pt 

Email: geral@mvc.pt 

Telefone (+351) 262 505 060 

Fax: (+351) 302 064 875 

Atividade principal: 23701 – Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares 

 

OLIVEIRA RODRIGUES GRANITOS PEDRAS SALGADAS, LDA 

representada por Sandra Moura 
 

Localização: Lugar dos Fojos ou Apartado 4 

5450-908 PEDRAS SALGADAS 

NIPC: 502 681 128 

Site: www.or-granitos.com 

Email: geral@or-granitos.com 

Telefone (+351) 259 434 106 

Fax: (+351) 259 439 194 

Atividade principal: 08112 - Extração de granito ornamental e rochas similares 

 

REGO, UNIPESSOAL LDA 

representada por Fernando Rego 

 

Localização: Zona Industrial dos Fontiscos, nº1 

4780-583 SANTO TIRSO 

NIPC: 505 458 365 

Site: www.rego-lda.com 

Email: geral@rego-lda.com 

Telefone (+351) 252 850 434 

Atividade principal: 28920 – Fabricação de máquinas para as indústrias extractivas e para a 

construção 
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SÓ CUBOS - GRANITOS, UNIPESSOAL LDA 

representada por Marisa Fernandes 
 

Localização: Rua de São João Batista, nº 2371 

4805 - 494 AIRÃO - GUIMARÃES 

NIPC: 505 632 012 

Site: www.socubos.pt 

Email: info@socubos.pt 

Telefone (+351) 252 997 720 

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

 

 

VALSTONE - COMÉRCIO DE CALCÁRIOS, LDA 

representada por Miguel Matos 

 Localização: Rua dos Barreiros 6, 

2480-215, Mendiga – PORTO DE MÓS 

NIPC: 506 668 894 

Site: www.valstone.pt 

Email: comercial@valstone.pt 

Telefone (+351) 244 450 593 

Atividade principal: 46732 – Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e 

equipamento sanitário 
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AVALIAÇÃO 

Metodologia 

O plano de ação para a participação na Marmomac 2019 no âmbito do Projeto Pedra E+2020 foi elaborado 

pela ANIET atendendo às necessidades e oportunidades identificadas junto das empresas, tendo sido realizado 

um acompanhamento de proximidade pela Associação. 

Na fase de preparação a atuação da ANIET passou, entre outros, por: 

 Disponibilizar apoio e informação às empresas sobre o mercado, potenciais clientes, requisitos de 

apresentação, … 

 Desenvolver contactos com diversas entidades, nomeadamente as relacionadas com a organização 

do certame para reserva de espaços, serviços, preparação e stands e suporte à criação da imagem 

comum para as participações 

 Criar um programa, operacionalizar e monitorizar as campanhas de marketing digital associadas ao 

evento; 

 Agendar viagens e estadias dos participantes; 

 Tratar da logística de transporte de materiais para exposição e stand, … 

 

Durante a feira, a equipa da ANIET acompanhou sempre as empresas designadamente na preparação de 

reuniões, resolução de problemas logísticos, hotel, transfers, etc., em contactos com a organização e promoção 

de reuniões com potenciais clientes ou seus representantes, … 

Após a feira são prestados apoios na avaliação dos resultados nas empresas, análise aos impactos da sua 

presença na ação e orientação estratégica em processos de internacionalização. 

Para dar cumprimento à avaliação foi recolhida 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 ação, com o 

número de visitas realizadas e conhecer as expetativas para os negócios. 

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 
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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  

a. Acima das expectativas 

b. De acordo com as expectativas 

c. Inferior ao esperado 

13. Avaliação da organização da Ação de Internacionalização por parte da ANIET 

a. Muito boa 

b. Boa 

c. Razoável 

d. Deficiente 

14. Tenciona participar numa próxima Ação de Internacionalização organizada pela ANIET 

a. Sim 

b. Não 

c. A decidir 

O tratamento estatístico das respostas obtidas permitiu avaliar em termos gerais o sentimento sobre a ação e 

os resultados da participação. 
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Resultados obtidos 

Avaliação qualitativa 

− Objetivos da participação na Ação de Internacionalização: 

 

Com a participação neste certame as empresas pretendiam essencialmente aumentar volume de negócios e/ou 

consolidar a sua posição no mercado. 

− Permitiu aumento da notoriedade da empresa/marca? 

 

Sem exceção, todas as empresas consideram que a participação nesta presente ação de promoção permitiu o 

aumento da sua notoriedade. 

 

− Quantidade das empresas que visitou/contatou: 

 

As empresas participantes consideram maioritariamente que a quantidade de visitantes da feira foi a esperada. 

− Qualidade de Empresas que visitou/contatou: 

21,43%

42,86%
32,14%

3,57%

Prospecção/entrada Crescimento volume
negócios

Consolidação posição
mercado

Reposicionamento em
segmentos de valor

acrescentado

100,00%

0,00%

Sim Não

15,38%

61,54%

7,69% 7,69%

Acima das expectativas De acordo com as
expectativas

Satisfatória Poucas visitas
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As empresas consideram maioritariamente que foi boa a qualidade das empresas com que contactaram. 

− Qualidade dos contatos concretizados: 

 

As empresas consideram maioritariamente que os contatos realizados foram de boa qualidade. Uma parte 

significativa também considerou que a qualidade foi satisfatória. 

− Como avalia os resultados da participação? 

 

As empresas avaliam globalmente a participação como tendo decorrido de acordo com as expetativas que 

tinham criado para o certame. 

− Avaliação da organização da Ação de Internacionalização por parte da ANIET: 

 

Cerca de 85% das empresas consideraram que a organização da ANIET foi boa ou muito boa. 

0,00%

76,92%

15,38% 7,69%

Excelente Boa Satisfatória Má

7,69%

53,85%

38,46%

0,00%

Excelente Qualidade Boa Qualidade Qualidade Satisfatória Má Qualidade

7,69%

76,92%

15,38%

Acima das expectativas De acordo com as expectativas Inferior ao esperado

38,46%
46,15%

15,38%

0,00%

Muito boa Boa Razoável Deficiente
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− Tenciona participar numa próxima Ação de Internacionalização organizada pela ANIET? 

 

À exceção de 3 das empresas que deixa a decisão para mais tarde, as restantes tencionam participar em 

próximas ações de internacionalização organizadas pela ANIET. 

− Apreciação crítica: testemunhos das empresas participantes 

As empresas consideram que foram obtidos durante a feira melhores contactos do que em anos anteriores, 

não obstante a aparente menor quantidade. Surgiram contactos tanto de empresas de reduzida dimensão, 

como de grandes construtoras de obras públicas tendo sido inclusive perspetivadas possíveis parcerias futuras 

e agendadas visitas às instalações das empresas participantes. 

Deram também nota de boa afluência de visitantes, apenas menor no último dia principalmente em termos de 

importadores/construtores. 

As empresas referiram trazer expetativas altas por ser a feira mais importante do setor, mas também algumas 

reservas sobre a concretização em resultados dos contactos positivos obtidos durante o certame. 

A Marmomac faz parte da estratégia das empresas há já alguns anos pelo que hoje, para além do objetivo ser 

de angariação de novos clientes, é também ponto de encontro com clientes de anos anteriores com os quais 

aproveitam para fazer um balanço do ano corrente. Procuram também mercados com maior poder de compra, 

onde o produto seja mais valorizado. 

 

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 total de contatos realizados: 567 

- Número total de contratos celebrados: 67 

- Número total de agentes ou distribuidores angariados: 9 

- Número total de encomendas esperadas: 102 

- Valor total das encomendas esperadas: 1.668.000 euros 

76,92%

0,00%

23,08%

Sim Não A decidir
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- Estimativa de aumento médio das exportações: 10% 

Estes resultados são monitorizados para aferir em sede de conclusão do projeto do impacto que este teve 

sobre as empresas participantes.  

 

Apreciação da ANIET 

Considerada a feira de referência do setor, a Marmomac na sua 54ª edição, contou com a participação no total 

de 73 empresas portuguesas tendo Portugal ficado em 3º lugar em termos de representatividade na feira. 

Este ano a participação da ANIET voltou a crescer, com a integração de novas empresas, numa comitiva de 13 

empresas no total, que aguardam já a próxima edição que decorrerá de 30 de setembro a 3 de outubro de 

2020. 

Esta continua a ser a principal plataforma para as empresas portuguesas, pois abrange todos os potenciais 

mercados onde a pedra natural poderá estar presente e continua a ser um local privilegiado para estabelecer 

novos contactos e reunir com atuais clientes. 

O certame é também espaço de apresentação dos mais recentes desenvolvimentos do setor (designadamente 

tecnologia e equipamentos, técnicas de processamento, …) bem como as últimas tendências de aplicação. 

Aliás, nesta última edição foi notória a aposta da organização em desenvolver ações para prescritores 

(arquitetos e designers de interiores), com o objetivo de lhes fornecer os melhores apports em termos de 

caraterísticas e requisitos de aplicação reforçando o potencial da pedra natural como elemento de destaque e 

sofisticação. 

 

Para esta participação foi novamente desenvolvida uma campanha de 

marketing digital – ações de SEM e de Social Media Ads -, que decorreu 

entre 31 de julho e 05 de outubro, tendo sido cumpridos os objetivos 

propostos. 

 

Foram obtidos os seguintes resultados: 
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ANÁLISE DA EXECUÇÃO 

Apreciação final e recomendações 

Para esta ação número 5 do projeto conjunto Pedra E+2020, foi prevista, em sede de candidatura, a realização 

em setembro de 2019, contando com a participação de 11 empresas e envolvendo um custo global de 

217.750,00€. 

A calendarização foi cumprida e na execução física foram integradas mais 2 empresas do que o previsto (num 

total de 13 empresas) atendendo à grande adesão ao certame. 

Em termos de execução financeira verifica-se um desvio global de -14%, tendo sido possível, através da 

otimização das verbas disponíveis, integrar o excedente de empresas interessadas na participação, com um 

investimento total realizado na ação de 186.466,15€. 

A avaliação realizada é globalmente muito positiva não tendo sido verificadas ocorrências que requeiram a 

adoção de medidas corretivas, sendo de esperar que se mantenham estes níveis de adesão na próxima edição. 
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Acompanhe o projeto em: 
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