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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 Natural Stone Show 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 

A feira internacional The Natural Stone Show continua a ser a única no Reino Unido dedicada exclusivamente 

à pedra natural. A celebrar 25 anos de existência, o certame é por isso, visitado por milhares de arquitetos, 

designers, industriais, construtores e comerciantes de todo o mundo, não obstante as incertezas semeadas 

pelo Brexit. 

Proporcionando uma ampla montra da oferta de todo o mundo, é um local privilegiado para promover os 

produtos nacionais e estabelecer contactos comerciais a nível internacional. 

 

Comércio setorial internacional do Reino Unido 

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

dos mercados asiáticos, principalmente China e India. 

Dados do “XXX 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 (Portugal, em 9º lugar, com 1,8% da produção 

mundial). 

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 20,595 

biliões USD (Portugal mantém a 7ª posição). 

Cerca de 90% da pedra natural utilizada no Reino Unido é importada. Com valores anuais de mais de 475 

milhões de libras de importações (2018), quase não produz para o exterior (25 milhões), o que se reflete 

numa taxa de cobertura das importações pelas exportações de 6%. 

De acordo com o Banco Mundial, a economia do Reino Unido tem vindo a apresentar um crescimento 

consistente desde 2010, superior à apresentada pelos países desenvolvidos. 

Na construção a pedra natural permanece um material de seleção para revestimentos e interiores de edifícios 

comerciais, reabilitação habitacional ou construção nova de segmentos mais elevados, bem como no 

paisagismo e arte memorial. Consequentemente, e desde 2012, também o valor do consumo de pedra do 

Reino Unido tem vindo a crescer. 

Realizando uma análise das suas aquisições por mercados, constata-se que o país compra principalmente fora 

da União Europeia, rondando taxas de 75% nos últimos anos. 

Os seus principais fornecedores são India (34%), China (21%), Espanha (13%), Noruega (7%) e Itália (4%), 

sendo que Portugal ocupa a 8ª posição com 2,4%. 

https://us5.campaign-archive.com/?u=a1285cb4ecea610274440b090&id=6dcbb8af5a
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Os produtos que o Reino Unido mais compra são 2516 | Granito, pórfiro, basalto, que representa 33% das 

suas compras e 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção, que representa 26% das suas compras. 

Os principais produtos que Portugal fornece são 2516 | Granito, pórfiro, basalto (4ª posição), 6801 | Pedras 

para calcetar (4ª posição) e 9610 | Lousas (2ª posição). 

 

Comércio setorial de Portugal com os EUA 

O potencial do Reino Unido é, como se sabe, elevado, mas Portugal continua a ter um peso modesto nas suas 

importações, ocupando o 8º lugar entre os seus fornecedores (2,4% em 2018). 

Os dados fornecidos pelo INE mostram que o país tem vindo a ganhar relevância nas exportações nacionais 

do setor, mantendo-se a ocupar a 4ª posição no ranking das exportações nacionais de pedra natural desde 

2016 (ano em que conquistou essa posição à Arábia Saudita que, ano após ano, tem vindo a perder relevância 

para as nossas exportações). Com perto de 29 milhões de euros de rocha ornamental exportada para o Reino 

Unido em 2018, o país representa 6,8% das exportações nacionais (só atrás de França | 21%, China |14% e 

Espanha | 9%). 

A reter: 

− O Reino Unido importa principalmente 2516 | Granito, pórfiro, basalto (33%) e 6802 | Pedras naturais 

de cantaria ou de construção (26%)  

− Portugal exporta para o Reino Unido maioritariamente 6802 | Pedras naturais de cantaria ou de 

construção (57%) e 9610 | Lousas (21%) 

− Há potencial a explorar nos produtos 2516 | Granito, pórfiro, basalto (desfasamento de 32% entre a 

oferta e a procura) e 6803 | Ardósia natural trabalhada (16%) uma vez que as suas exportações são 

praticamente nulas num país fortemente consumidor (33 e 16%) 

− Há espaço para crescer em 6802 | Pedras naturais de cantaria ou de construção (desfasamento de 

31% entre a oferta e a procura 
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A AÇÃO 

Descrição do evento 

 

Vídeo promocional: https://www.youtube.com/watch?v=lT3F8YJOGGE 

 

A edição de 2019 contou com a realização em simultâneo do Hard Surfaces 2019 pela primeira vez, uma 

iniciativa que assume a importância crescente do setor de superfícies, seja na pedra natural seja noutro tipo 

de produtos.  

 

Como habitualmente, a edição deste ano (edições bienais) teve lugar no ExCeL Exihibition Centre, que está 

situado no Royal Victoria Dock na zona este da cidade de Londres, nos dias 30 de abril a 02 de maio. 

A feira contou com mais de 200 expositores, desde fornecedores de equipamentos, passando pela pedra 

natural até outros produtos de superfícies. 

Para além destes, o programa de 3 dias incluiu ainda cerca de 50 seminários e atividades educativas nos 

blocos: 

- Architects’ & Designers Day, dinamizado pela Academia Marmomac e dedicado às características de valor da 

pedra natural esta foi a edição mais concorrida de sempre. 

- Industry Focus, centrado nas melhores técnicas para utilização do produto, critérios de seleção, garantias, 

… O programa, organizado em conjunto com a Stone Federation Great Britain, inclui ainda temas como o 

Registo de Pedra Ética, orientações para o uso de pedra natural em piscinas e Saúde e Segurança no trabalho 

de pedra. 

- Conservation Day, último dia da feira, dedicado a processos de reabilitação e conservação da pedra natural. 

A Conferência, organizada em conjunto com a Historic England e o English Stone Forum, incluiu recursos e 

orientações para a reabilitação de edificado em pedra e de telhados históricos (ex: ardósia) e analisou a eficácia 

de biocidas em projeto de pesquisa de pedras. 
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A plataforma MaterialDistrict apresentou uma exposição com mais de 

130 materiais inovadores, tendo despertado bastante curiosidade por 

parte dos visitantes.  

 

 

 

Desafiando as incertezas do Brexit, Portugal fez-se representar no certame por empresas nacionais que 

marcaram presença com stands próprios e representantes especializados. Verificou-se que os stands da 

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

logomarca P Portugal. 

Dando continuidade ao espaço dedicado a prescritores internacionais, decorreu ainda uma visita a todos os 

stands pelos arquitetos e designers que participaram nas sessões de formação a decorrer na feira. 

Durante o certame de 2019 da Natural Stone Show os stands das empresas portuguesas foram visitados pela 

delegação da AICEP no Reino Unido.  

 

No dia 30 de Abril uma das empresas da comitiva da ANIET - a PARDAIS 

GRANITES - participou na Conferência "Architects & Designers Day” com 

a apresentação de um caso de Estudo intitulado "Lincoln Square, London: 

calm & tranquillity”.  

A mesma Conferência contou ainda com uma apresentação da empresa 

AIRELIMESTONES também associada da ANIET. 
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Clipping de notícias 

 

 

Natural Stone Show: Divulgação 
https://www.facebook.com/StoneShowEvent/photos/a.469733133

083375/2315564608500209/  

23/04/2019 

Natural Stone Show: Divulgação 

https://www.facebook.com/excellondon/photos/a.101506886532310
93/10157019867031093/ 

23/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOUTUBE: Vídeo promocional 

https://www.youtube.com/watch?v=lT3F8YJOGGE 

21/09/2017 

 

  

https://www.facebook.com/StoneShowEvent/photos/a.469733133083375/2315564608500209/
https://www.facebook.com/StoneShowEvent/photos/a.469733133083375/2315564608500209/
https://www.facebook.com/StoneShowEvent/photos/a.469733133083375/2315564608500209/
https://www.youtube.com/watch?v=lT3F8YJOGGE
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ANIET: Divulgação da participação 
 

  
FACEBOOK: Divulgação ANIET 

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

30/04/2019 

BOLETIM INFORMATIVO Divulgação ANIET 

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

20/02/2019 

 

 

TWITTER: Divulgação ANIET 

https://twitter.com/ANIET_Portugal/status/11207187187854786
56/photo/130/04/2019 

23/04/2019 

 

 

  

https://stone.aniet.pt/marmomac-2019/
https://stone.aniet.pt/marmomac-2019/
https://twitter.com/ANIET_Portugal/status/1120718718785478656/photo/130/04/2019
https://twitter.com/ANIET_Portugal/status/1120718718785478656/photo/130/04/2019
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Boletim informativo ANIET: Edição nº 144                                                                                                                            abril de 2019 

 
COMITIVA ANIET PARTICIPANTE NA FEIRA NATURAL STONE SHOW 2019 

 
 

REVISTAS DA ESPECIALIDADE: Divulgação do evento  

  
Stone Specialist, Reino Unido 

https://www.stonespecialist.com/news/events/natural-stone-
show-hard-surfaces-2019-preview 

08 abril 2019 

Stone Specialist, Reino Unido 

https://www.stonespecialist.com/news/events/see-exclusive-stones-
ireland-natural-stone-show 

23 abril 2019 

  

https://www.stonespecialist.com/news/events/natural-stone-show-hard-surfaces-2019-preview
https://www.stonespecialist.com/news/events/natural-stone-show-hard-surfaces-2019-preview
https://www.stonespecialist.com/news/events/see-exclusive-stones-ireland-natural-stone-show
https://www.stonespecialist.com/news/events/see-exclusive-stones-ireland-natural-stone-show
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Galeria de imagens 
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EMPRESAS PARTICIPANTES 

Com o acompanhamento da ANIET e apoio financeiro do projeto Pedra E+2020, na comitiva da ANIET fizeram-

se representar na edição de 2019 da Natural Stone Show, 4 empresas nacionais. 

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. 

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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GRANIDENSE-GRANITOS DOURIENSE, LDA representada por João 

Madureira 

 

 Localização: R. de Agrelos 1204 

4625-556 Vila Boa do Bispo 

MARCO DE CANAVESES 

NIPC: 502 320 150 

Site: www.granidense.com 

Email: info@granidense.com 

Telefone: (+351) 255 611 614 

Fax: (+351) 255 611 626 

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



  

 

 

 

  



ANIET                                                                                                                                         NATURAL STONE SHOW 2019 
Projeto conjunto de internacionalização                                                                                                   | Avaliar a ação 

Página | 20  
 

AVALIAÇÃO 

Metodologia 

O plano de ação para a participação na NATURAL STONE SHOW 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 

2. Permitiu aumento da notoriedade da empresa/marca 
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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 o volume de negócios 

no mercado e/ou consolidar as suas posições de 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 correspondeu às suas 

expetativas. 

14,29%

42,86% 42,86%

0,00%

Prospecção/entrada Crescimento volume
negócios

Consolidação posição
mercado

Reposicionamento em
segmentos de valor

acrescentado

100,00%

0,00%

Sim Não

0,00%

75,00%

25,00%

0,00%

Acima das expectativas De acordo com as
expectativas

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

 

Todas as empresas consideraram que foi boa a qualidade das empresas com que contactaram. 

− Qualidade dos contatos concretizados: 

 

As empresas consideraram de boa qualidade os contactos estabelecidos durante o certame. 

− 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: 

 

A organização da ANIET foi considerada boa e muito boa pelos participantes. 

0,00%

100,00%

0,00% 0,00%

Excelente Boa Satisfatória Má

0,00%

100,00%

0,00% 0,00%

Excelente Qualidade Boa Qualidade Qualidade Satisfatória Má Qualidade

0,00%

75,00%

25,00%

Acima das expectativas De acordo com as expectativas Inferior ao esperado

50,00% 50,00%

0,00% 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, todas as restantes tencionam participar 

em próximas ações de internacionalização organizadas pela ANIET. 

− Apreciação crítica: testemunhos das empresas participantes 

As empresas consideram positiva a participação, reconhecendo a importância de serem assíduas na sua 

presença em certames como a Natural Stone Show, não só para angariarem novos contactos como para reunir 

presencialmente com clientes atuais, pelo que pretendem regressar em próximas edições. 

 

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: 119 

- Número total de contratos celebrados: 1 

- Número total de agentes ou distribuidores angariados: 27 

- Número total de encomendas esperadas: 10 

- Valor total das encomendas esperadas: 600.000 euros 

- Estimativa de aumento médio das exportações: 8% 

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

sobre as empresas participantes.  

 

Apreciação da ANIET 

Esta foi a edição de comemoração dos 25 anos da Feira Natural Stone Show no Reino Unido. 

75,00%
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Mais uma vez a ANIET, no âmbito da sua estratégia de apoio à internacionalização do setor, organizou e 

acompanhou a participação das empresas aderentes a um certame de referência para a Pedra Natural. 

 

Como forma de alavancar a promoção do setor e a divulgação das 

empresas nacionais no segmento do online, esta ação do projeto Pedra 

E+2020 incluiu, pela primeira vez, a realização de uma campanha de 

marketing digital. 

A campanha digital para a Natural Stone Show teve início em 18 de Abril e 

terminou a 3 de Maio. 

 

 

Consistiu em anúncios no Google Ads, Facebook Ads e Linkedin Ads para um target pré-definido de acordo 

com áreas de interesse, personas e geolocalização que se revelavam interessantes impactar com a oferta das 

empresas aderentes. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Principais resultados obtidos: 

- 1080 utilizadores chegaram à landing page promocional e cerca de 10% voltaram a visitar esta página, o que 

revela interesse acrescido. Os visitantes são sobretudo do Reino Unido 

- Os anúncios no motor de busca Google foram mostrados cerca de 140.000 vezes 

- Foram realizadas 2 marcações 

 

Este é um primeiro passo importante para a incentivar as nossas empresas a adotarem novas formas de 

promoção, reposicionando-se em segmentos onde a principal concorrência internacional já domina. Pelo que 

em próximos certames pretendemos continuar a integrar novas campanhas de marketing digital. 



  

 

 

  



ANIET                                                                                                                                         NATURAL STONE SHOW 2019 
Projeto conjunto de internacionalização                                                                                                   | Avaliar a ação 

Página | 27  
 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO 

Apreciação final e recomendações 

Para esta ação número 3 do projeto conjunto Pedra E+2020, foi prevista, em sede de candidatura, a realização 

em abril de 2019, contando com a participação de 4 empresas e envolvendo um custo global de 58.000,00€. 

Em termos de calendarização e número de empresas participantes a ação foi cumprida (4 empresas). 

No que diz respeito à execução financeira foi realizado um investimento de 66.866,68€ verificando-se um 

desvio global de apenas 15% face ao estimado para a ação. 

A avaliação realizada é globalmente 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: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação Nacional da Indústria Extractiva e Transformadora 

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

Tel. 22 609 66 99 | Fax. 22 606 52 06 | Email geral@aniet.pt | website www.aniet.pt 

 

http://www.aniet.pt/

