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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. 

Em 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 estaria em curso até outubro de 2020. Em 

resultado da crise pandémica cujos reflexos são universalmente conhecidos, a participação presencial na feira 

Marmomac 2020 teve de ser cancelada, tendo, em sua substituição, sido integrada no projeto a ação 

Marmomac 2021. 

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. 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 resumem 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 a feira internacional de referência para a Pedra Natural, todas as empresas 

investem na forma como se apresentam aos visitantes, pelo que é o local ideal para monitorizar a concorrência, 

acompanhar os mais recentes desenvolvimentos técnicos e tecnológicos e conquistar o apoio de prescritores 

cuja referenciação pode ser uma mais-valia assinalável.  

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 2021. 

 

 

Comércio setorial internacional de Itália 

Após décadas de crescimento contínuo, a indústria global de pedra natural registou, pela primeira vez em 

2018 e 2019, uma desaceleração, tanto na extração quanto no comércio global. 

Dados do “XXXI Rapporto marmo e pietre nel mundo 2020” (Dr Carlo Montani) apontam que a extração 

aumentou apenas +1%, ou seja, 316 milhões de toneladas brutas (incluindo resíduos que não foram 

reciclados) e 91 milhões de toneladas líquidas (após transformação) (https://www.stone-ideas.com/82698/dr-

carlo-montani-natural-stone-statistics-2019/). 

No geral, a importância da Ásia para a indústria aumentou. 

De acordo com a mesma fonte, a produção mundial de pedra foi, em 2019, de 154,5 milhões de toneladas 

(+1% do que em 2018), sendo que o continente, no qual Montani inclui geograficamente a Turquia, já 

responde por 56% da produção global (88,25 milhões de toneladas). Itália mantém a 6ª posição, com 5,85 

milhões de toneladas (-2,5% do que no ano anterior) e uma quota de 3,8% no ranking mundial e Portugal 

mantém o 9º lugar, com 3,35 milhões de toneladas (+12%) e uma quota de 2,2% da produção mundial. 

https://www.stone-ideas.com/82698/dr-carlo-montani-natural-stone-statistics-2019/
https://www.stone-ideas.com/82698/dr-carlo-montani-natural-stone-statistics-2019/
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As exportações mundiais têm vindo a decrescer desde 2014 (ano em que atingiram máximos históricos de 

22,87 biliões USD), apresentando, em 2019, um total mundial de 19,135 biliões USD. Itália ocupa a 2ª posição 

mundial com 10,4% de quota, só atrás da China que representa 26,5% do mercado (Portugal mantém a 7ª 

posição com uma quota de 2,5%). 

Entre os exportadores em volume, a India ocupa a primeira posição, com um ligeiro aumento para quase 13 

milhões de toneladas, a China ocupa o segundo lugar com 9,7 milhões de toneladas), seguida da Turquia 

com 7,2 milhões de toneladas e de Itália com 2,52 milhões de toneladas (-4,5% do que no ano anterior). 

Portugal situa-se na 5ª posição, com 2,22 milhões de toneladas exportadas nesse ano (+17%). 

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

superavitário. Itália (ISTAT, 2021 – valores definitivos 2018 e 2019; valores provisórios 2020) exportou, em 

2020, 1.506 milhões € de rocha ornamental, tendo sido as importações respetivas de 279 milhões €. 

O ano de 2020 foi um ano difícil para a indústria da pedra italiana, tendo decrescido face ao ano anterior, tanto 

em importações (-23,92%) como em exportações (-17,23%). Recorde-se que Itália foi o primeiro país 

ocidental a ser vítima de um surto de Covid-19, que surgiu precisamente na região norte, onde se encontram 

os principais centros de exploração deste recurso natural naquele país. 

Itália exporta sobretudo produtos acabados, com 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção a 

representar 78% do total exportado pelo país em 2020. 

O produto que Itália mais procura no mercado externo é 2516 | Granito, pórfiro, basalto (41% das importações). 

 

Atendendo ao mercado de origem e considerando na análise a saída do Reino Unido da União Europeia temos 

que tanto as importações (83%) como as exportações (73%) de Itália estão fortemente orientadas para os 

mercados extra UE. 

Na carteira de clientes de Itália, Portugal ocupa a 73ª posição, com uma quota de 0,1% no total de exportações 

do país. 

No total de importações de Itália, Portugal encontra-se na 22ª posição, com uma quota de 1,3% no total de 

importações de Itália. 

Em termos de importações de Itália, embora Portugal não tenha qualquer relevância face aos valores globais 

comprados pelo país, pode perceber-se que, individualmente, aparece no Top 10 de: 

• 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção (com uma quota de 2,37%); 

• 6803 | Ardósia natural trabalhada (com uma quota de 2,64%); 

• 9610 | Lousas (produto onde o nosso país tem efetivamente expressão, ocupando a 2ª posição com 

14,86% de quota). 
 

https://www.coeweb.istat.it/
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Comércio setorial de Portugal com Itália 

Itália ocupa um lugar modesto no ranking das exportações nacionais de rocha ornamental – 11º lugar – com 

2% de quota em 2020. 

Os dados fornecidos pelo INE adiante mostram alguma flutuação não tendo ainda sido recuperados valores 

históricos alcançados em 2013. 

 

É importante reter que: 

➢ Itália compra a Portugal, principalmente, 2515 | Mármores, travertinos, granitos belgas (35%) e 9610 

| Lousas (29%), sendo neste último produto o 2º fornecedor daquele país, atrás da China; 

➢ 2516 | Granito, pórfiro, basalto, representa nas exportações nacionais apenas 14,10%, com potencial 

para crescer uma vez que é o produto que Itália mais importa (41%); 

➢ Em 6803 | Ardósia natural trabalhada Portugal é o 5º fornecedor italiano, mas representa apenas 2,6% 

de quota. 
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A AÇÃO 

Descrição do evento 

 

Vídeo promocional: https://www.youtube.com/watch?v=mk7YDnzTXF0 

Mantendo o estatuto 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 

profissional. 

Naturalmente as oportunidades de negócio serão sempre o objetivo primordial da participação das empresas 

nesta feira, que marca presença em categorias de produtos que interessam a todos aqueles que estão ligados 

a este setor: 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 (53% dos expositores presentes são 

especializados em produtos e arquitetura, 18% em máquinas, 14% em ferramentas e 5% em serviços). 

A 55ª edição da Marmomac teve lugar, como habitualmente no Centro de Exposições de Verona, entre 29 de 

setembro e 02 de outubro de 2021. 
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A edição de 2021, a primeira após o bloqueio determinado pela pandemia de Covid-19, foi crucial para o 

regresso presencial do certame que no ano anterior havia decorrido apenas em formato digital– Marmomac 

Re-Start). Não obstante a pressão sobre os sistemas de produção em todo o mundo e das limitações impostas 

às viagens para o exterior, a Marmomac 2021 conseguiu manter os altos padrões internacionais da exposição. 

    

Os números da mostra, de acordo com o presidente da Veronafiere, Maurizio Danese, “provaram que grandes 
feiras internacionais podem ser organizadas e assistidas presencialmente com total segurança, garantindo 
assim importantes oportunidades de negócio e relacionamento”:  

Durante o evento, importadores, empreiteiros, arquitetos e designers de todo o mundo reuniram-se com 756 

empresas expositoras, das quais 329 internacionais de 39 países. Ao todo, 9 pavilhões de exposição foram 

ocupados em um total de 60.000 metros quadrados, incluindo 4 áreas exteriores com blocos, placas e grandes 

máquinas de processamento. 

“Um resultado que vai muito além de nossas expectativas”, explicou Giovanni Mantovani, CEO da 

Veronafiere. “Trinta mil visitantes qualificados de 120 países é uma figura surpreendente e importante neste 
contexto histórico, com confirmação de mercados estratégicos para as pedras naturais como a América do 
Norte, Rússia, Brasil, Norte da Europa e Reino Unido, países do Norte da África e Oriente Médio. Os corredores 
respiravam uma atmosfera de emoção e otimismo. Todos os operadores e empresas com quem falámos 
manifestaram o seu apreço pelo regresso do Marmomac como um evento presencial e este novo formato que 
alia o negócio a ainda mais design, arquitectura, eventos e promoção da pedra natural com uma identidade 
precisa à escala internacional em termos comerciais e culturais.” 

A importância do caráter internacional da Marmomac foi confirmada pelos investimentos feitos pela rede de 

delegados da Veronafiere e pela ICE Agenzia na seleção e receção a delegações estrangeiras (250 grandes 

compradores) em Verona, incluindo arquitetos e importadores de blocos, placas e tecnologias, presenças 

consideradas altamente estratégicas para permitir que as empresas se aproximem de novos mercados. 

A organização da Marmomac através da Venorafiere tem vindo a expandir cada vez mais a sua comunidade 

global, graças a plataformas de promoção já consolidadas em diversos pontos do globo e a criação de um 

programa cada vez mais digital e abrangente. 
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Principais eventos: 

➢  O Portal Marmomac Plus foi uma das grandes novidades da edição de 2021. Trata-se de um 

espaço virtual que está sempre ativo e aberto a todos as empresas e operadoras ligados ao setor, 

além de um local de acesso a todas as iniciativas da Marmomac, incluindo a participação presencial 

no certame. 

O Marmomac Plus é uma vitrine aberta ao mercado internacional onde as empresas podem divulgar 

as suas marcas, produtos e projetos de ponta, além de eventos e oportunidades de networking com 

a maior comunidade da Pedra Natural. 

À data do certame encontravam-

se inscritas no Portal 1.080 

empresas oriundas de 45 

países, com cerca de 5.000 

produtos e de 900 projetos. 

Através desta plataforma foi 

possível acompanhar os 

diferentes eventos que 

ocorreram ao longo dos 4 dias 

do certame, incluindo as 

iniciativas dos próprios 

expositores. 

 

➢  - o Marmomac Talks Live foi distribuído por 3 corners ao longo dos espaços 

de exposição, para permitir dar cumprimento às normas impostas pela emergência sanitária ainda 

vigente, e propiciou momentos interessantes de reflexão e discussão entre profissionais e 

especialistas do setor. 
 

Tratou-se de dar continuidade, agora física, à iniciativa que decorreu em maio último através do Portal 

M+. As sessões foram transmitidas em streaming para várias áreas da Exposição e também através 

do Portal. 

De destacar o Marmo+Tech – o palco das tecnologias - um espaço de divulgação e partilha onde as 

empresas de tecnologia realizaram diversos encontros com técnicos, responsáveis fabris e 

investigadores para compartilhar casos práticos e boas práticas, bem como traçar inovações técnicas 

ao serviço das empresas transformadoras.  

Foram também realizadas diversas sessões de formação dando continuidade ao projeto educacional 

para grupos de potenciais compradores e prescritores. 
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➢ The Italian Stone Theatre (TIST) - Time in Stone – criado em 2015 sob a curadoria de 

Vincenzo Pavan e Raffaello Galiotto, e mantendo o foco de incentivar a experimentação de design com 

materiais de pedra natural, este ano a exposição foi distribuída pelos pavilhões da Exposição ao 

contrário dos anos anteriores onde ocupava um espaço único. 
 
Subjacentes ao tema Time in Stone, as diferentes instalações resultantes de colaborações entre 

empresas italianas de produtos e tecnologia e arquitetos, designers de renome internacional e artistas, 

focaram-se na intemporalidade da Pedra, dando continuidade ao esforço competitivo do setor em se 

afirmar perante uma concorrência cada vez mais feroz dos produtos artificiais de imitação. 

 

Ao todo, os trabalhos do concurso - entre as exposições In Our Time, Paths of Art, Brand & Stone 

3.0, Designer Tables e Young Stone Project, foram perto de 40. 
 

Icon Award – tendo, como habitualmente, o objetivo de premiar 

as obras expostas no TIST com maior impacto estético e valor 

simbólico que se tornarão a imagem da campanha de 

comunicação da feira para o próximo ano, na edição de 2021 a 

seleção já não foi realizada através de um júri mas pelo próprio 

público, quer o presente no certame (nos totens eletrónicos 

disponibilizados pela organização) quer através dos meios 

digitais. 

A imagem promocional da feira para o ano de 2022 – será o 

trabalho Teddy Boy patente na exposição m Brand & Stone 3.0, com curadoria de Giorgio Canale 

sobre um conceito desenvolvido por Danilo di Michele, um projeto de vanguarda realizado pela 

QEEBOO MILANO em colaboração com o designer Stefano Giovannoni e a empresa Testi Group. Um 

trabalho provocante que representa o objeto emocional por excelência, transformando-se num 

majestoso objeto de mármore com um metro de altura. 
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Clipping de notícias 

  
VERONAFIERE: divulgação do certame 

https://www.facebook.com/veronafiere/photos/pcb.518733147795
0713/5187330354617492/ 

30/09/2021 

MARMOMACC: TIST 

https://www.facebook.com/Marmomac/photos/a.332631126811954/
6402817566459916/ 

01/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOUTUBE: Vídeo da inauguração do certame 

https://www.youtube.com/watch?v=iKQxV6NoSdY 

  

https://www.facebook.com/veronafiere/photos/pcb.5187331477950713/5187330354617492/
https://www.facebook.com/veronafiere/photos/pcb.5187331477950713/5187330354617492/
https://www.facebook.com/Marmomac/photos/a.332631126811954/6402817566459916/
https://www.facebook.com/Marmomac/photos/a.332631126811954/6402817566459916/
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ANIET: Divulgação da participação 
 

 
 

 

FACEBOOK: Divulgação ANIET 

https://www.facebook.com/ANIET.pt/photos/a.47552763588210
1/3997173887050774/ 

01/10/2021 

LinkedIn: Vídeo da participação 

 https://www.linkedin.com/posts/aniet_marmomac-aniet-activity-
6848286479156817921-Izbz 

 set 2021 

 

Boletim informativo ANIET: Edição nº 171                                                                                                                                   outubro 2021 

 
COMITIVA ANIET PARTICIPANTE NA FEIRA MARMOMAC 2021 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ANIET.pt/photos/a.475527635882101/3997173887050774/
https://www.facebook.com/ANIET.pt/photos/a.475527635882101/3997173887050774/
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REVISTAS DA ESPECIALIDADE: Divulgação do evento  

 
 

Stone World Magazine, EUA 

www.stoneworld.com/articles/92030-marmomac-2021 

setembro 2021 

Interni Magazine, Itália 

https://www.internimagazine.com/agenda/shows/
marmomac2021-veronafiere-pietre-marmo-

lapidei/ 
05/10/2021 

  
 

Stone-ideas Magazine, Alemanha 

https://www.facebook.com/232837823499088/photos/a.232844
816831722/4444663462316482/ 

15/10/2021 

LITOSONLINETILE Magazine, Espanha 

www.litosonline.com/en/article/marmomac-verona-2021-how-did-it-go 
outubro 2021 
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Galeria de imagens 
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EMPRESAS PARTICIPANTES 

A presença nacional foi relevante no certame não obstante o contexto pandémico, tendo estado presentes 42 

empresas portuguesas, 12 das quais integraram a comitiva da ANIET e puderam contar com o apoio financeiro 

do projeto Pedra E+2020 (apenas menos 1 do que ultima edição realizada no ano de 2019). 

A saber: 

 

GNT – GRANITOS DO NORTE, LDA 

representada por José Pereira 

 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. 

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.granitosdonorte/
mailto:geral@gra2003.pt
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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. 

 

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. 

 

HORUSTONE, LDA 

representada por Miguel Machado 

 

Localização: Rua de Pias, nº 381 

4990-179 PONTE DE LIMA 

NIPC: 514 247 029 

Site: https://horustone.com/ 

Email: sales@horusoftware.com 

Telefone (+351) 91 7 55 61 93 

Atividade principal: 62010 - Actividades de programação informática 

 

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 

http://www.helioemonteiro/
http://www.helioemonteiro.pt/pt/contactos
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MAROUFI – SOCIEDADE DE GRANITOS E MÁRMORES, LDA 

representada por Ricardo Casal 
 

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. 

 

NEOGRAN – Indústria de Mármores e Granitos, Lda 

representada por António Barros 

 

Localização: Zona Industrial Vilar Formoso 

6355-209 VILAR FORMOSO 

NIPC: 502 219 041 

Site: https://neogran-com.webnode.pt/ 

Email: neogran_vf@sapo.pt 

Telefone (+351) 271 513 572 

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

 

TELMO DUARTE - COMÉRCIO DE PEDRAS NATURAIS, S.A. 

representada por Telmo Duarte Jesus 

 

Localização: Rua Principal s/n 

Chã 

Apartado 245 

2496-908 FÁTIMA 

NIPC: 507 073 363 

Site: http://www.telmoduarte.com/welcome.php 

Email: info@telmoduarte.com 

Telefone (+351) 249 534 965  

Atividade principal: 23701 – Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares 
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TRANSGRANITOS - MÁRMORES E GRANITOS DO ALTO TÂMEGA LDA 

representada por Rui Correira 
 Localização: Telões – Apartado 26 

5450-909 Vila Pouca de Aguiar – VILA REAL 

NIPC: 502 214 244 

Site: www.transgranitos.pt 

Email: transgranitos@transgranitos.pt 

Telefone: (+351) 259 469 346 

Fax: (+351) 259 469 347  

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 maior do 

que esperavam (atendendo à situação pandémica que ainda se assiste) ou a esperada. 

  

22,73%

40,91%
31,82%

4,55%

Prospecção/entrada Crescimento volume
negócios

Consolidação posição
mercado

Reposicionamento em
segmentos de valor

acrescentado

100,00%

0,00%

Sim Não

41,67%
50,00%

8,33%
0,00%

Acima das expectativas De acordo com as
expectativas

Satisfatória Poucas visitas
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− Qualidade de Empresas que visitou/contatou: 

 

As empresas consideram na quase totalidade que foi boa a qualidade das empresas com que contactaram. 

− Qualidade dos contatos concretizados: 

 

Igualmente, consideraram, na grande maioria, que a qualidade dos contactos concretizados foi boa. 

− 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 e inclusive acima dessas expetativas considerando que ainda se vive num 

contexto pandémico assinalável. 

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

 

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

  

0,00%

91,67%

8,33% 0,00%

Excelente Boa Satisfatória Má

16,67%

75,00%

8,33% 0,00%

Excelente Qualidade Boa Qualidade Qualidade Satisfatória Má Qualidade

25,00%

75,00%

0,00%

Acima das expectativas De acordo com as expectativas Inferior ao esperado

50,00%
33,33%

8,33% 0,00%

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

 

À exceção de uma das empresas que deixa a decisão para mais tarde e outra que de momento não considera 

a renovação da participação, todas as restantes tencionam participar em próximas ações de internacionalização 

organizadas pela ANIET. 

− Apreciação crítica: testemunhos das empresas participantes 

As empresas consideram que, atendendo à conjuntura atual, com menos visitantes, a qualidade dos contactos 

estabelecidos foi muito boa, em parte resultantes das dificuldades que se verificam na importação de produtos 

asiáticos. As empresas nacionais puderam assim estabelecer contactos relevantes com potenciais clientes 

(importadores) do Norte da Europa, USA e do Leste que procuravam novos fornecedores e especial apetência 

pela oferta portuguesa.  

Referiram também que, em linha com o que se tem vindo a verificar nos últimos anos, o público-alvo deste 

evento também é consumidor de produtos cerâmicos. Como a feira Cersaie, em Bolonha, se sobrepõe aos 

primeiros dois dias da Marmomac, tem vindo a ser cada vez mais comum os clientes irem a esse evento, para 

depois virem à Marmomac nos dois últimos dias. 

Finalmente referiram que a ação havia sido bem organizada pela ANIET e fundamental para a sua participação, 

tendo assinalado algumas contrariedades de responsabilidade da VeronaFiere e a ausência de visitas aos 

stands para apoio às empresas por parte de representantes oficiais nacionais nos stands (designadamente 

AICEP). 

 

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: 761 

- Número total de contratos celebrados: 19 

- Número total de agentes ou distribuidores angariados: 17 

- Número total de encomendas esperadas: 59 

66,67%

8,33% 16,67%

Sim Não A decidir
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- Valor total das encomendas esperadas: 1.553.000 euros 

- Estimativa de aumento médio das exportações: 14% 

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

sobre as empresas participantes. 

 

Apreciação da ANIET 

Apesar de todos os constrangimentos vividos nos últimos tempos e do receio na presença em eventos que 

mobilizam um elevado número de pessoas, como é o caso da Marmomac, depois de tanto tempo afastadas 

da promoção presencial, as empresas sentiam necessidade de voltar a uma certa normalidade, de voltarem a 

estar presentes nos grandes eventos do setor, de reverem os seus clientes e parceiros internacionais e de se 

inteirarem dos novos desenvolvimentos na Pedra Natural. 

Por isso a comitiva deste ano foi uma das maiores de sempre, e a ANIET tinha, como sempre é a sua motivação, 

de estar presente e apoiar a participação das empresas em Verona. 

Foi muito positivo termos podido estar ao seu lado e contamos poder estar novamente juntos em 2022 num 

contexto desejavelmente menos limitador. 

Para alavancar visitas e notoriedade junto do público presente na feira foi novamente desenvolvida uma 

campanha de marketing digital, que decorreu entre 24 de setembro e 22 de outubro de 2021, composta por 

2 campanhas de Facebook/Instagram Ads e LinkedIn Ads. Paralelamente um programa de publicações 

orgânicas foi ativado para complementar as ações de publicidade e aumentar a notoriedade. Além disso, o 

trabalho contínuo de SEO, ao longo de todo o projeto, permitiu posicionar as landing pages nos motores de 

pesquisa. 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 
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ANÁLISE DA EXECUÇÃO 

Apreciação final e recomendações 

Esta última participação em feira do projeto conjunto Pedra E+2020 foi realizada em substituição da ação 

número 6 - Feira MARMOMAC 2020, que não se realizou nos termos habituais, mas teve apenas uma edição 

digital.  

Para aquela feira estava prevista a participação de 11 empresas, mas efetivamente a execução física situou-se 

em 12 empresas participantes. 

Em termos de execução financeira foi efetuado um investimento de 232.790,12€, tendo sido excedida a 

estimativa efetuada em candidatura em apenas 7%. 

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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Rua Júlio Dinis, 931 1.º Esquerdo | 4050-327 Porto 
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