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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 TISE 2020. 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.



 

Página | 6  
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O MERCADO 

Justificação 

A feira TISE é o maior evento dos EUA para os setores de pavimentos e revestimentos em pedra, e relevante 

para vários mercados do continente americano, reunindo comerciantes, distribuidores, instaladores, arquitetos 

e construtores de todo o mundo.  

A projeção e importância desta feira aliada à co-organização do Pavilhão da Pedra Natural pela VeronaFiere, 

bem como a promoção e acesso a peões fundamentais, como prescritores e distribuidores, são algumas das 

razões que aliciam as empresas a apostar neste evento, que lhes propicia o acesso a novos mercados neste 

continente (USA, Canadá, América Latina). 

Por isso, dando continuidade à estratégia de anos anteriores, a comitiva da ANIET esteve presente na TISE 

2020, em mais um evento que agrega as feiras de negócios SURFACES | StonExpo/Marmomac | TileExpo. 

 

Comércio setorial internacional dos EUA 

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 2019” (Dr Carlo Montani) apontam que a produção 

mundial de pedra foi, em 2018, de 153 milhões de toneladas (+0,66% do que em 2017), sendo que os EUA 

mantiveram a 10ª posição com 2,85 milhões de toneladas (+3,6% do que no ano anterior), com uma quota de 

1,9% no ranking mundial (Portugal, em 9º lugar, subiu de 1,8% para uma quota de 2,0%). 

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 2018, um total mundial de 20,145 

biliões USD. Neste indicador, os EUA não têm representatividade no ranking dos 8 maiores exportadores 

mundiais o que aponta, apesar do seu peso mundial, uma produção fortemente orientada para o seu próprio 

mercado (Portugal mantém a 7ª posição). 

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

Os EUA (US Census Bureau, 2020) exportaram, em 2018, 137 milhões € de rocha ornamental, tendo sido 

as importações respetivas de 2.833 milhões €. 

O produto que os EUA mais procuram no mercado externo é, de longe, 6802 | Pedras naturais de cantaria ou 

construção, que representa 89% do total importado pelo país em 2018.  

Este é também o produto que o país mais exporta (52,5% das suas exportações), seguido de 2516 | Granito, 

pórfiro, basalto (17,5% das exportações) e 9610 | Lousas (15,5%). 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c842%7c%7c%7c%7c2514%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
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Os 10 maiores clientes dos EUA representam 89% do total de exportações do país, exportações essas 

provenientes essencialmente de fora da União Europeia (mais de 86%), à exceção de Itália e Reino Unido. 

Na carteira de clientes dos EUA, Portugal ocupa a modesta posição 39ª, com uma quota de 0,15% no total de 

exportações do país. 

Portugal não tem expressão em qualquer dos produtos vendidos pelos EUA (exceção a assinalar em 2515 | 

Mármores, travertinos, granitos belgas onde, em 2018, ocupou a 8ª posição, embora com apenas 0,4% de 

quota). 

Os 10 maiores fornecedores dos EUA representam 96% do total de importações do país (China e Brasil, em 

conjunto, representam quase metade das importações setoriais dos EUA), sendo que as aquisições na União 

Europeia são de cerca de 20% do total. 

Portugal encontra-se na 9ª posição, com uma quota de 1% no total de importações dos EUA, o que se deve 

essencialmente às aquisições de 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção e 9610 | Lousas. Em 2514 

| Ardósia ocupa a 6ª posição com 1,2% de quota (produto em que a China fornece mais de metade do total 

importado) e em 2515 | Mármores, travertinos, granitos belgas ocupa a 4ª posição, com uma quota de 5,6%. 

A procura de Pedra Natural está ligada às novas obras nos segmentos de construção residencial (o mercado 

habitacional, que apresentou um crescimento médio anual de 6,2% entre 2014 e 2017, é responsável pela 

maior parte da procura de pedra natural, seguido pelo segmento de hotelaria, que apresentou um crescimento 

considerável de 20,6% no mesmo período) e comercial (os investimentos em construções comerciais 

apresentaram um crescimento médio anual de 5% entre 2014 e 2017) dos Estados Unidos, produto que é 

utilizado tanto em revestimentos interiores como em fachadas. 

Tem-se verificado um aumento progressivo da preferência dos consumidores pelo quartzo pela sua aparência 

e menor manutenção, em detrimento da pedra natural. As vendas de rochas artificiais superaram as de pedra 

natural pela primeira vez em 2016 e atingiram uma participação em valor de 54% no ano que se seguiu. O 

sucesso do quartzo prejudicou o uso do granito, que apresentou um crescimento médio anual negativo de 

3% entre 2014 e 2017). 

Contudo, as crescentes tarifas impostas à China, podem constituir um aliado às exportações nacionais do 

setor (ApexBrasil, 2019). 

 

Comércio setorial de Portugal com os EUA 

Os EUA ocupam atualmente o 4º lugar no ranking das exportações nacionais de rocha ornamental, com mais 

de 28,5 milhões de euros comprados em 2018, ou seja, 6,8% do total exportado pelo nosso país. 

Os dados fornecidos pelo INE mostram que, em valor absoluto, o país tem vindo a ganhar relevância ano após 

ano nas exportações nacionais do setor (à exceção de 2016, em que registou uma quebra de 2%). 

É importante reter que: 

http://www.apexbrasil.com.br/Content/imagens/7a388bf7-1f63-4ec2-b933-036aca7da72c.pdf
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• Os EUA compram a Portugal, principalmente, 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção 

(76,62%), que é o produto dominante nas suas aquisições ao exterior, ou seja, há espaço para 

crescer. Recorde-se que este produto representa 0,9% nas importações dos EUA, e que Portugal 

ocupa a 10ª posição; 

• 9610 | Lousas representa perto de 20% das exportações para o país. Recorde-se que neste produto 

Portugal ocupa o 2º lugar nas aquisições dos EUA, sendo a China o seu principal concorrente; 

• 6801 | Pedra para calcetar, que historicamente tem um peso reduzido nas exportações nacionais para 

os EUA, em 2018 apresentou um crescimento exponencial, que se espera seja de manter. 
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A AÇÃO 

Descrição do evento 

 

Vídeo promocional: https://www.youtube.com/channel/UCCdLxyhKJ6FOmjB9uA7r9Uw 

 

Há mais de 30 anos no mercado, o Evento Internacional de Superfícies (TISE) é, desde 2014, composto por 

SURFACES | StonExpo/Marmomac | TileExp, agrupando os três eventos comerciais de longa data e, desde 

então, tem proporcionado oportunidades incomparáveis para os profissionais de todo o espectro de superfícies 

se encontrarem, interagirem e colaborarem num mesmo lugar. 

  

O StonExpo/Marmomac é o evento dedicado à promoção do segmento B2B da pedra natural, sob a marca The 

International Surface Event (TISE) e organização parceira da Marmomac, com apresentação de áreas 

especializadas desta indústria, como materiais, equipamentos e ferramentas, fabricantes e serviços bem como 

associações representativas desta fileira. O Natural Stone Institute (https://www.naturalstoneinstitute.org/), 

que é o patrocinador oficial, assegura durante os dias de certame uma ampla variedade de recursos técnicos 

e formação, oportunidades de desenvolvimento profissional, informação sobre regulamentação e eventos de 

networking que atraem as atenções de grande parte dos profissionais que por ali passam. 

A edição de 2020 da TISE teve lugar, como habitualmente no Centro de Exposições Mandalay Bay, em Las 

Vegas, entre 28 e 30 de janeiro de 2020. 

O pavilhão internacional Marmomac – dedicado à pedra natural - em 2020 contou com a presença de 

expositores internacionais de 8 nacionalidades (Itália, India, Marrocos, Alemanha, Portugal, Bulgária, Croácia 

e Turquia), 37 empresas e cerca de 800 m2 de exposição.  

 

As atividades levadas a cabo durante os dias da feira estão muito além da mera exposição de produtos, sendo 

desenvolvido em paralelo um extenso programa de dinâmicas como demonstrações, workshops, sessões de 

https://www.youtube.com/channel/UCCdLxyhKJ6FOmjB9uA7r9Uw
https://www.naturalstoneinstitute.org/


ANIET                                                                                                                                                                     TISE 2020 
Projeto conjunto de internacionalização                                                                                                   | Avaliar a ação 

Página | 12  
 

apresentação e competições, propiciando aos participantes uma oportunidade única para alargarem as suas 

redes de contactos, reforçarem competências e acompanharem as tendências que cada vez mais têm de ser 

referência para os profissionais do setor. 

 

De referir que nas atividades de networking promovidas pela Academia Marmomac estiveram envolvidos mais 

de 40 arquitetos e designers de interiores e que 40% dos visitantes da TISE já procuram produtos em pedra 

natural, um sinal muito positivo para o setor. 

 

     
 

Dentro do segmento educacional do certame, destaca-se o Converge, um programa iniciado em 2019 que 

inclui eventos que pretendem alcançar todos os profissionais ligados à indústria de superfícies. Foram 3 as 

categorias apresentadas em 2020, em 4 dias de trabalho e mais de 45 sessões realizadas:  

•  Hammer+Nails: tendo como alvo instaladores, fabricantes, construtores e empreiteiros foi um 

programa aberto a todos os que quisessem conhecer melhor os produtos e as técnicas mais 

adequadas para a sua instalação; 

• Suits: destinada ao segmento de comércio (revendedores, distribuidores, ...) incluiu temas como 

orientações previsionais, estratégias de marketing e ferramentas de gestão pertinentes para o setor; 

• Creatives: especificamente para designers, arquitetos, profissionais de marketing, este segmento 

cobriu áreas como tendências de design e cor, imagem do produto, social media, … 

 

No âmbito da campanha de promoção #Usenaturalstone, o Natural Stone Industry foi 

responsável pela realização de vários workshops ao longo dos 3 dias de certame 

dedicados precisamente aos profissionais da pedra natural, onde foram discutidos o 

estado da arte, melhores práticas e o futuro do setor. 

 

https://usenaturalstone.org/ 

 

 

 

 

https://usenaturalstone.org/
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O The DISH: Design & Installation Showcase Hub – ocupou 3 áreas: 

• The Demo Stage, espaço para lançamento de novos produtos 

• The Installation Stage, espaço para demonstração de técnicas de aplicação de superfícies 

• The Style Hub, apresentação de tendências no mundo do design 

 

Este último - o The Style Hub @ DISH – foi um novo recurso introduzido na edição de 

2020, um espaço criativo cujo rosto foi a conhecida designer e apresentadora americana 

de televisão Jennifer Farrell que apresentou no certame os seus moodboards de 

tendências para o mundo do design de interiores. 

https://issuu.com/t.i.s.e./docs/mockupbypageforpdfpostingbypngfiles 

    
 

Este é um conceito atual que pretende envolver prescritores e opinion makers do mundo da arquitetura e 

design uma vez que são alavancadores da procura nos certames e um forte argumento de comunicação junto 

dos visitantes. 

No espaço THE CAGE, sob a responsabilidade do Stone Fabricators 

Alliance e SFA Guardian Pavilion, decorreram diversas sessões de 

demonstração de equipamentos para trabalhar a pedra natural. 

 

 

Em termos de prémios de reconhecimento às empresas, o “Best 

of Tise” Event Awards continua a ser um ponto alto do certame, 

premiando as empresas que se destacam, na sua classe, em 

segmentos como Melhor Produto, Sustentabilidade, Inovação, 

Tecnologia, Design e Melhor Stand. 

Na StonExpo Marmomac 2020, os vencedores foram: 1) Melhor produto: Tyrolit; 2) Sustentabilidade: Mohawk 

e Coldspring; 3) Tecnologia: CZN Tech; 4) Style&Design: VM Kaldorf; 5) Melhor Stand: Park Industries; 6) 

Inovação: No Lift Install. 
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Foi também durante a TISE que foram entregues os prémios Pinnacle Award, da 

responsabilidade do Natural Stone Institute. 

 

 

O último dia do certame foi o dia dos Arquitetos, num programa de visitas de arquitetos e designers que 

arrancou precisamente no espaço da comitiva que a ANIET acompanhou e apoiou nesta edição, onde as 

empresas nacionais tiveram a oportunidade de individualmente dar a conhecer as potencialidades dos seus 

produtos. 

De realçar que sendo esta a 5ª participação consecutiva 

nesta feira, em 2020 foi duplicado o espaço de exposição 

bem como o número de empresas apoiadas ao abrigo do 

projeto Pedra E+2020. Verificou-se que os stands 

cumpriram os normativos de publicitação dos apoios do 

COMPETE 2020 e da utilização da logomarca P 

Portugal. 

 

 

Para a edição de 2020 foi desenvolvida uma parceria entre a TISE | 

The International Surface Event e o Las Vegas Market - 

https://www.lasvegasmarket.com/- (que decorreu entre 26 e 30 de 

janeiro no World Market Center Las Vegas), um mercado que 

oferece uma grande variedade de produtos para decoração de 

interiores, com mais de 4.000 expositores e marcas. Promove-se 

assim a participação cruzada nos dois eventos, facilitando aos 

visitantes a deslocação entre os dois eventos. 

 

        

 

  

https://www.lasvegasmarket.com/-
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Clipping de notícias 

 
 

TISE: Abertura 

 https://www.facebook.com/TISEofficial  

28/01/2020 

MARMOMACC: Espaços da Feira 

https://www.facebook.com/TISEofficial/videos/206514116934523 

30/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOUTUBE: Recap do certame 

https://www.youtube.com/watch?v=Cn7-m5tc-2c 

04/02/2020 

 

  

https://www.facebook.com/veronafiere/photos/pcb.3081821621835053/3081808025169746/
https://www.facebook.com/veronafiere/photos/pcb.3081821621835053/3081808025169746/
https://www.facebook.com/TISEofficial/videos/206514116934523
https://www.youtube.com/watch?v=Cn7-m5tc-2c
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ANIET: Divulgação da participação 
 

  
FACEBOOK: Divulgação ANIET 

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

29/01/2020 

FACEBOOK: Divulgação ANIET 

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

31/01/2020 

 

Boletim informativo ANIET: Edição nº 152                                                                                                                            janeiro de 2020 

 
COMITIVA ANIET PARTICIPANTE NA FEIRA TISE 2020 

 
 

https://stone.aniet.pt/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/91239-a-positive-
showing-at-tise-2020 

janeiro 2020 

Tile Magazine, EUA 

https://www.tile-magazine.com/articles/90226-tise-kick-starts-2020 
março 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

StoneSpecialist, Reino Unido 

https://stonespecialist.com/news/events/marmomac-hosts-36-
companies-its-stand-usa-tise-exhibition 

fevereiro 2020 

  

  

  

https://www.stoneworld.com/articles/91239-a-positive-showing-at-tise-2020
https://www.stoneworld.com/articles/91239-a-positive-showing-at-tise-2020
https://www.tile-magazine.com/articles/90226-tise-kick-starts-2020
https://stonespecialist.com/news/events/marmomac-hosts-36-companies-its-stand-usa-tise-exhibition
https://stonespecialist.com/news/events/marmomac-hosts-36-companies-its-stand-usa-tise-exhibition
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Galeria de imagens 

  

  

  

  
 

https://www.flickr.com/photos/tiseofficial/albums/72157713186930331
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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 2020 da TISE, 5 empresas nacionais. 

A saber: 

 

 

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 

 

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. 

D2 TECHNOLOGY - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA 

representada por Tiago Campos 

 

 

Localização: Parque Industrial de Oleiros, Lt 4/5 E6 

4730-325 Oleiros, BRAGA 

NIPC: 506 466 442 

Site: https://d2technology.com/ing/ 

Email: info@d2technology.com 

Telefone: (+351) 253 926 280 

Fax: --- 

Atividade principal: 28992 - Fabricação de outras máquinas diversas para uso específico, n.e. 
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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 

 

 

TRANSGRANITOS - MÁRMORES E GRANITOS DO ALTO TÂMEGA LDA 

representada por João Gonçalves 
 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. 
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AVALIAÇÃO 

Metodologia 

O plano de ação para a participação na TISE 2020 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 



ANIET                                                                                                                                                                     TISE 2020 
Projeto conjunto de internacionalização                                                                                                   | Avaliar a ação 

Página | 24  
 

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 entrar e/ou aumentar volume de 

negócios no mercado americano. 

− 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 satisfatória. 

− Qualidade de Empresas que visitou/contatou: 
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Na mesma linha da questão anterior, as empresas consideram maioritariamente que foi satisfatória a qualidade 

das empresas com que contactaram. 

− Qualidade dos contatos concretizados: 

 

As empresas consideraram de boa qualidade/satisfatória os contactos estabelecidos durante o certame, tendo 

uma considerado de excelente qualidade esses mesmo contactos. 

− 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. 
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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 TISE. 

Pretendem regressar em próximas edições, sendo especialmente relevante para os fabricantes de tecnologias 

para a pedra dada a reduzida concorrência que encontraram no pavilhão Marmomac, o que aportou maior 

visibilidade junto de potenciais clientes. 

 

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: 105 

- Número total de contratos celebrados: 1 

- Número total de agentes ou distribuidores angariados: 16 

- Número total de encomendas esperadas: 12 

- Valor total das encomendas esperadas: 640.000 euros 

- Estimativa de aumento médio das exportações: 7% 

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

sobre as empresas participantes.  
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Apreciação da ANIET 

Esta foi a 5ª presença consecutiva na feira TISE, em que a ANIET duplicou o espaço de promoção da Pedra 

Natural Portuguesa e reforçou a comitiva com 5 empresas nacionais do setor, o que é extremamente positivo 

e confirma o crescente interesse do setor neste mercado. 

O continente norte americano tem enorme potencial e oferece inúmeras oportunidades a explorar, mas 

naturalmente requer presença assídua e dedicação comercial para o desenvolvimento de contactos e parcerias 

que venham a assegurar sustentabilidade aos negócios internacionais, num espaço que é naturalmente 

também de interesse para a concorrência de Portugal neste setor. 

De salientar que a ANIET está também a adotar novas formas de 

promoção do setor, designadamente através dos meios digitais, 

tendo sido levada a efeito, durante o período do certame, uma 

campanha de marketing digital para alavancar o número de 

visitantes e potenciais contactos. 

A campanha de marketing digital, que decorreu entre 02 e 31 de 

janeiro de 2020, centrou o investimento em anúncios nas redes 

sociais Facebook e LinkedIn, com um programa de anúncios e 

publicações orgânicas focadas em gerar o maior alcance possível, 

não obstante a dimensão do mercado-alvo e do reduzido 

financiamento disponível. 

Foram obtidos os seguintes resultados: 

 

A presença em feira foi depois complementada com uma Missão de Prospeção que teve lugar em Los Angeles 

de 30/01 a 04/02/2020 em que as empresas puderam dar continuidade ao trabalho de angariação de contactos 

e de promoção da sua oferta. 

A aposta neste mercado é para continuar aguardando-se a publicação de novos Avisos de candidatura para 

projetos conjuntos de internacionalização que permitam à ANIET assegurar financiamento adicional à 

participação das empresas nas próximas edições.  
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ANÁLISE DA EXECUÇÃO 

Apreciação final e recomendações 

Para esta ação número 2 do projeto conjunto Pedra E+2020, foi prevista, em sede de candidatura, a realização 

em janeiro de 2020, contando com a participação de 3 empresas e envolvendo um custo global de 50.700,00€. 

A calendarização foi cumprida e na execução física foi possível integrar mais 2 empresas do que o previsto 

(num total de 5 empresas) tendo-se verificado uma maior adesão em relação a anos anteriores. 

Em termos de execução financeira foi realizado um investimento total de 70.615,03€, com um desvio de +39% 

face ao estimado, derivado do aumento de 3 para 5 empresas participantes. 

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: 
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