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ENQUADRAMENTO 

O Relatório de Avaliação Final do “Pedra E+2020” enquadra-se no Plano de Ação do Projeto e tem como 

objetivo apresentar uma síntese descritiva das ações desenvolvidas, constituindo-se como o instrumento 

adequado para perceber a forma como decorreu, bem como os resultados alcançados. 

Este documento foi elaborado após o encerramento de todas as ações do projeto. 

Para o processo de avaliação foram recolhidos dados junto do promotor e das empresas que participaram nas 

diferentes ações. A avaliação teve como suportes o Inquérito de Avaliação à Participação, o Inquérito de 

Avaliação da Satisfação, os Relatórios das Missões e das Campanhas de Marketing Digital, os contributos dos 

participantes durante a execução do projeto e a apreciação do promotor. 

Assim, na primeira parte é feita uma descrição sintética do projeto, incluindo os seus objetivos, ações, 

calendarização e investimentos previstos, assim como os indicadores e resultados a alcançar. 

Na segunda parte são apresentados dados sobre a execução física e financeira das ações definidas no projeto, 

os indicadores e resultados alcançados e respetiva análise qualitativa. 

O Relatório finaliza com uma terceira parte destinada às principais conclusões e resultados obtidos. 

A disseminação deste documento será realizada através dos suportes comunicacionais do promotor e em 

encontros presenciais a realizar com as empresas.
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O PROJETO APROVADO 

Síntese 

 

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, foi concebido o projeto conjunto “Pedra E+2020” (nº 38.079), ao abrigo do 

Aviso 28/SI/2017 do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização das PME do Programa 

Operacional Competitividade e Internacionalização e submetida a candidatura a 29/01/2018. 

Trata-se de um projeto que pretendia contribuir para o reforço da capacitação das PME da fileira da pedra 

natural em matéria de internacionalização, colocando em marcha um plano de ação conjunto que visava o 

conhecimento, a prospeção e presença em mercados internacionais e a dinamização de ações inovadoras de 

promoção internacional, e que se esperava viesse a ser alavancador de exportações. 

O projeto, que foi antecedido de uma fase prévia de auscultação para sensibilização, preparação e promoção 

da adesão, teve assim como enfoque central o apoio ao processo de internacionalização das empresas, 

permitindo-lhes diversificar mercados e limitar riscos de expansão. 

Para tal foram definidas ações, que davam continuidade à estratégia de internacionalização iniciada em projetos 

anteriores, nomeadamente na abordagem de consolidação nos mercados ditos tradicionais, garantindo-se que 

o investimento que tem vindo a ser realizado terá certamente retorno, tendo em conta o plano de longo prazo 

das empresas. Mas também suportava a entrada em novos mercados, onde se perspetivam inúmeras 

oportunidades para a Pedra Natural, que hoje volta a ser tendência e fator de diferenciação em obras de todo 

o mundo. E finalmente contemplava primeiras iniciativas nos meandros digitais, como forma de iniciação a 

abordagens comerciais mais inovadoras. 

O projeto integrava então participação do setor em feiras internacionais estratégicas de referência (Feira TISE 

2019 e 2020 nos Estados Unidos da América, Feira NATURAL STONE 2019 no Reino Unido, Feira STONE+TEC 

na Alemanha, Feira MARMOMAC 2019 e 2020 em Itália e Feira FINNBUILD 2020 na Finlândia); uma missão 

de prospeção aos Estados Unidos da América e a criação e divulgação de material promocional. Centrando-

se o investimento nestes mesmos mercados.  

O período de execução previsto para o projeto era de 01-11-2018 a 31-10-2020. 
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Execução Prevista 

Lista de ações 

As ações previstas em candidatura e aprovadas foram as seguintes: 

Tipo de Ações Designação Mercado Empresas 

Feiras 

TISE 2019 EUA 4 

TISE 2020 EUA 3 

NATURAL STONE SHOW 2019 Reino Unido 4 

STONE+TEC 2020 Alemanha 4 

MARMOMAC 2019 Itália 11 

MARMOMAC 2020 Itália 11 

FINNBUILD 2020 Finlândia 4 

Prospeção MISSÃO DE PROSPEÇÃO EUA 3 

Campanhas de 
marketing 

MATERIAL PROMOCIONAL -- 11 

 

 

Calendarização 

A calendarização prevista para o projeto era a seguinte: 
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EUA: TISE 2019 x

EUA: TISE 2020 x

Reino Unido: NATURAL STONE SHOW 2019 x

Alemanha: STONE+TEC 2020 x

Itália: MARMOMAC 2019 x

Itália: MARMOMAC 2020 x

Finlândia: FINNBUILD 2020 x

EUA: MISSÃO DE PROPEÇÃO x

MATERIAL PROMOCIONAL x

2018 2019 2020
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Indicadores e Resultados 

Para o Projeto Pedra E+2020 foram definidos em sede de candidatura os seguintes indicadores: 

Indicadores de Acompanhamento Objetivo 

Nº Ações de promoção e empresas envolvidas e o 
impacto esperado 

9 ações para cerca de 11 empresas participantes 

Nº Empresas que participam em feiras internacionais 41 empresas que participam em feiras internacionais 

Nº de contactos e potenciais negócios resultantes das 
ações 

1.000 contactos estabelecidos e 40 negócios resultantes das ações 

Resultados e impactos previstos na avaliação do 
projeto e empresas envolvidas 

Estima-se um aumento de 9% nas exportações das empresas 
participantes 

Nº de campanhas de marketing digital 7 campanhas 

  

Indicadores de Realização Objetivo 

Nº de mercados alvo, comunitários e terceiros, 
visados no projeto 

5 

Nº de ações de prospeção e captação de novos 
clientes nos mercados externos 

1 

Nº de presenças em feiras e certames internacionais 7 

  

Indicador de Resultado Objetivo 

Intensidade das exportações no pós-projeto 61,47% 
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EXECUÇÃO DO PROJETO 

Síntese 

A ANIET foi notificada da proposta de decisão favorável ao projeto Pedra E+2020 a 02.08.2018, tendo a 

execução iniciado a 07.11.2018. 

A execução foi acompanhada pela AICEP e pelo COMPETE2020, a quem foi dado conhecimento das 

dificuldades à medida que iam surgindo e justificação das adaptações necessárias, telefonicamente ou através 

de pedidos formais.  

O primeiro ano de execução do projeto decorreu sem sobressaltos relevantes, tendo sido concretizadas as 

ações previstas para esse período – participação nas feiras internacionais TISE 2019, TISE 2020 e Missão de 

Prospeção (EUA), Natural Stone Show 2019 (Reino Unido) e Marmomac 2019 (Itália). Apenas de referir que 

foi solicitada, em outubro de 2019, a integração da feira Xiamen Stone Fair (16 a 19 de março de 2020) no 

plano de participações, fruto do interesse manifestado à ANIET pelas empresas, pedido este que foi deferido 

pelo COMPETE2020. 

Com o surgimento da pandemia por Covid-19 e o encerramento global das atividades, o projeto teve de ser 

reequacionado e sucessivamente foi ajustada a execução física em função dos adiamentos/cancelamentos 

pelas organizações: 

- em março de 2020 foi comunicada a decisão da organização da feira Stone+Tec 2020 prorrogar a sua 

realização para 2021, já fora do período de execução do projeto; 

- em julho de 2020 foi solicitada e aprovada a prorrogação do projeto por mais um ano, uma vez que haviam 

sido adiadas para 2021 as feiras Stone+Tec 2020, Xiamen Stone Fair 2020 e Marmomac 2020 e havia 

perspetivas de ser também adiada a Finnbuild 2020 

- em maio de 2021 foi solicitada a substituição das feiras Finnbuild 2020 (adiada para 2022, fora do período 

de execução do projeto) e Stone+Tec 2020 (adiada para 2021 mas cancelada) pelas Missões Virtuais Mercados 

Nórdicos e Europa Central. 

O projeto, que foi encerrado em 31 outubro de 2021, apresenta uma taxa global de execução financeira de 

88,7%. 
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Mercados Alvo 

 

Alemanha 

A Alemanha importou, no ano de 2020, cerca de 533 milhões de euros de rochas ornamentais, onde a China 

(29%) e Itália (14%) ocupam a quota mais significativa. 

Os produtos que mais compra são 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção (303 milhões de euros), 

6801 | Pedras para calcetar (98,6 milhões de euros) e 6803 | Ardósia natural trabalhada (47,9 milhões de 

euros). 

Portugal é o 8º fornecedor em valor da Alemanha mas representa apenas 4% das suas importações. 

Na carteira de clientes de Portugal a Alemanha ocupa a 4ª posição (7,7% de quota), sendo que os produtos 

com maior expressão nas exportações nacionais para o país são 6801 | Pedras para calcetar com 54% e 6802 

| Pedras naturais de cantaria ou construção com 21%. 

 

Chéquia 

A Chéquia importou, no ano de 2020, cerca de 30,5 milhões de euros de rochas ornamentais, tendo como 

principais fornecedores Itália (21%) e Polónia (19%). 

Os produtos que o país mais compra são 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção (17,3 milhões de 

euros) e 9610 | Lousas (3,6 milhões de euros). 

Portugal, 12º fornecedor em valor da Chéquia, representa apenas 1,54% das suas importações. 

Na carteira de clientes de Portugal ocupa a 33ª posição (0,2% de quota), com 6802 | Pedras naturais de 

cantaria ou construção a apresentar a maior expressão no ano de 2020 (52%); embora nos anos anteriores o 

produto mais relevante tenha sido 9610 | Lousas (84% e 66% respetivamente em 2018 e 2019). 

 

Dinamarca 

A Dinamarca importou, no ano de 2020, cerca de 79,1 milhões de euros de rochas ornamentais, comprando 

principalmente à Noruega (22%) e Suécia (14%). 

Os produtos que mais compra é 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção (25,3 milhões de euros), 

2516 | Granito, pórfiro, basalto (21,4 milhões de euros) e 6801 | Pedras para calcetar (18,3 milhões de euros). 

Portugal é o 6º fornecedor em valor da Dinamarca embora represente apenas 9% das suas importações. 

Na carteira de clientes de Portugal ocupa a 12ª posição (1,8% quota), concentrando-se no fornecimento de 

6801 | Pedras para calcetar com uma quota de 60%. 
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Eslováquia 

O país importou, no ano de 2020, cerca de 24,6 milhões de euros de rochas ornamentais, tendo como 

principais fornecedores Chéquia (16%) e Polónia (14%). 

O produto que mais compra é 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção (15 milhões de euros). 

Portugal é o 9º fornecedor em valor da Eslováquia embora represente apenas 4% das suas importações 

(Chéquia representa 16%). A presença de Portugal neste mercado tem vindo a crescer muito significativamente 

neste mercado: de 2018 para 2019 o crescimento foi superior a 100% e de 2019 para 2020 de 460%. 

Na carteira de clientes de Portugal ocupa apenas a 41ª posição (0,2% quota) concentrando-se no fornecimento 

de 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção (92%) e 9610 | Lousas (8%). 

 

Estados Unidos da América 

Os EUA importam mais de 2.800 milhões de euros de rocha ornamental, fornecidos essencialmente pela China 

e Brasil. 

O país concentra nos produtos transformados (6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção) a maioria da 

sua procura (cerca de 90% do total das suas importações neste setor). 

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. 

A Portugal compram, principalmente, 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção (76,62%), que é 

precisamente 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.  

 

Finlândia 

O país importou, no ano de 2020, cerca de 20,4 milhões de euros de rochas ornamentais sendo, de longe, o 

principal fornecedor a China (representa 48%). 

Os produtos que mais compra são 6801 | Pedras para calcetar (9,5 milhões de euros), 6802 | Pedras naturais 

de cantaria ou construção (5,3 milhões de euros) e 9610 | Lousas (4,5 milhões de euros). 

Portugal é o 4º fornecedor em valor da Finlândia, mas representa apenas 5% das suas importações  

Na carteira de clientes de Portugal ocupa a 30ª posição (0,3% de quota), sendo que os produtos com maior 

expressão nas exportações nacionais para o país são 6801 | Pedras para calcetar com 66% e 9610 | Lousas 

com 30%. 
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Itália 

Itália importa 278,6 milhões de euros de rocha ornamental, tendo como principais fornecedores a China (37,6 

milhões de euros), a India (36,2 milhões de euros) e o Brasil (31,9 milhões de euros). 

Os produtos mais relevantes são 2516 | Granito (115,4 milhões de euros), 6802 | Pedras naturais de cantaria 

ou construção (77,9 milhões de euros) e 2515 | Mármores, travertinos, granitos belgas (62 milhões de euros). 

O país tem um lugar modesto no ranking das exportações nacionais de rocha ornamental – 11º lugar – com 

2% de quota em 2020. 

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. 

Em 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%). 

Portugal é o 5º fornecedor italiano no produto 6803 | Ardósia natural trabalhada, mas representa apenas 2,6% 

de quota. 

 

Noruega 

A Noruega importou, no ano de 2020, cerca de 55,8 milhões de euros de rochas ornamentais (China 

representa 48%). 

Os produtos que mais compra são 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção (30,9 milhões de euros) 

e 6801 | Pedras para calcetar (16 milhões de euros). 

Portugal, 4º fornecedor em valor da Noruega, representa 8% das suas importações. 

Na carteira de clientes de Portugal ocupa a 20ª posição (0,8% de quota), sendo os produtos com maior 

contributo 6801 | Pedras para calcetar com 60% e 9610 | Lousas com 21%. 

 

Polónia 

A Polónia importou, no ano de 2020, cerca de 149,3 milhões de euros de rochas ornamentais, sendo os seus 

principais fornecedores a China e a Índia (ambas com 28%). 

Os produtos que mais compra são 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção (88,8 milhões de euros) 

e 2516 | Granito, pórfiro, basalto (37,8 milhões de euros). 

Portugal, 9º fornecedor em valor da Polónia, representa apenas 1,4% das suas importações. 

Na carteira de clientes de Portugal ocupa a 18ª posição (1% de quota), sendo que o produto com maior 

contributo para esta posição é 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção que representa 72% do valor 

total que exportamos para aquele país. 
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Reino Unido 

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), principalmente oriundos da Índia e China, a pedra natural permanece 

para o país 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. 

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, com compras de cerca de 29 milhões de euros. 

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

cantaria ou de construção (26%). 

Por outro lado, Portugal exporta para o Reino Unido maioritariamente 6802 | Pedras naturais de cantaria ou 

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

 

Suécia 

A Suécia importou, no ano de 2020, cerca de 48,4 milhões de euros de rochas ornamentais. 

Os produtos mais importados são 6802 | Pedras naturais de cantaria ou construção (24,2 milhões de euros), 

6801 | Pedras para calcetar (8,8 milhões de euros) e 9610 | Lousas (7,6 milhões de euros). 

Portugal ocupa a liderança no ranking de fornecedores de rocha ornamental da Suécia, com uma quota de 

22% (idem com China). 

Na carteira de clientes de Portugal ocupa a 9ª posição (2,8% de quota), sendo que os produtos com maior 

peso nas exportações para aquele país são os materiais transformados: 6802 | Pedras naturais de cantaria ou 

construção com 43% e 6801 | Pedras para calcetar com 34%. 
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Empresas participantes 

Empresas NIPC Localização 
Pré-

Adesão 

Novo 
exportador 

(*) 

AIREMÁRMORES EXTRACÇÃO DE MARMORES LDA 501467068 Alcobaça x   

ANDRÉ RIBEIRO - MÁRMORES & GRANITOS, UNIP, LDA 
(ALPERSTONE) 

513128719 
Oliveira de 

Azeméis 
    

BLOCO B - MÁRMORES, INERTES E CONSTRUÇÃO, LDA (b-stone) 509173160 Estremoz     

BRITAMINHO - GRANITOS E BRITAS DO MINHO, LDA 502536462 Guimarães     

CONSTRUÇÕES PARDAIS IRMÃOS MONTEIROS LDA 502793520 
Marco de 
Canaveses 

x   

D2 TECHNOLOGY - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 
LDA 

506466442 Vila Verde     

GNT - GRANITOS DO NORTE LDA 505280035 
Marco de 
Canaveses 

x   

GRA 2003 GRANITOS E MARMORES LDA 504441833 
Marco de 
Canaveses 

x   

GRANIDENSE - GRANITOS DOURIENSE, LDA 502320150 
Marco de 
Canaveses 

    

GRANIESP - Extração, TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS Lda 504920928 Valença     

GRANITOS IRMÃOS PEIXOTO 503842230 
Marco de 
Canaveses 

x   

HELIO E MONTEIRO LDA 501757295 
Marco de 
Canaveses 

x 
 

HORUSTONE, LDA (HORUSOFTWARE) 514247029 Ponte de Lima     

MARMITEK - EXPLORAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS, LDA 508927927 Ourém   x 

MARMOGUIA MARMORES E CANTARIAS LDA 501049827 Anadia x   

MÁRMORES VIGÁRIO, LDA 501955372 Alcobaça     

MAROUFI - SOCIEDADE DE GRANITOS E MÁRMORES, LDA 503896888 Castro Daire     

MVC - MÁRMORES DE ALCOBAÇA LDA 503057720 Alcobaça     

NEOGRAN - INDÚSTRIA DE MÁRMORES E GRANITOS, LDA 502219041 Vilar Formoso     

OLIVEIRA RODRIGUES GRANITOS DE PEDRAS SALGADAS, LDA 502681128 
Vila Pouca de 

Aguiar 
    

REGO, UNIPESSOAL LDA 505458365 Santo Tirso   x 

SÓ CUBOS GRANITOS UNIPESSOAL, LDA 505632012 Guimarães     

STONEPRO - GRANITOS, LDA 513768670 
Cabeceiras de 

Basto 
    

TELMO DUARTE - COMÉRCIO DE PEDRA NATURAIS, SA 507073363 Ourém     

TRANSGRANITOS - MÁRMORES E GRANITOS DO ALTO TÂMEGA 
LD 

502214244 
Vila Pouca de 

Aguiar 
    

VALSTONE - COMÉRCIO DE CALCÁRIOS, LDA 506668894 Porto de Mós   x 

     
(*) Por referência ao ano de 2020     
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Ações realizadas 

Durante o projeto foram realizadas as seguintes ações, cujo detalhe adiante se apresenta: 

Tipo de Ações Designação Mercado Estado Empresas 

Feiras 

TISE 2019 EUA realizada 2 

TISE 2020 EUA realizada 5 

NATURAL STONE SHOW 2019 Reino Unido realizada 4 

STONE+TEC 2020 Alemanha 
substituída pela Missão Virtual 
Europa Central 

-- 

MARMOMAC 2019 Itália realizada 13 

MARMOMAC 2020 Itália adiada para 2021 1 (*) 

FINNBUILD 2020 Finlândia 
substituída pela Missão Virtual 
Mercados Nórdicos 

-- 

MARMOMAC 2021 Itália realizada 12 

MISSÃO VIRTUAL EUROPA 
CENTRAL 

Alemanha, Eslováquia, 
Polónia e Chéquia 

realizada 12 

MISSÃO VIRTUAL MERCADOS 
NÓRDICOS 

Finlândia, Dinamarca, 
Suécia e Noruega 

realizada 10 

XIAMEN 2021 China 
adiada para data posterior ao 
fim do projeto 

3 (*) 

Prospeção MISSÃO DE PROPEÇÃO EUA realizada 1 

Campanhas de 
marketing 

MATERIAL PROMOCIONAL -- realizada 4 

     

(*) Empresas que suportaram encargos tendo sido cancelada a ação. 

 

TISE 2019 – Las Vegas, Estados Unidos da América 

A ação decorreu entre 23.01.2019 e 25.01.2019. 

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 

2019, em mais um evento que agrega as feiras de negócios SURFACES | StonExpo/Marmomac | TileExpo. 

Participaram na Feira Internacional 2 empresas, em vez das 4 previstas (AIREMÁRMORES – Extração de 

Mármores, Lda e CONSTRUÇÕES PARDAIS - Irmãos Monteiros Lda). 

As empresas participantes consideram que este certame é relevante para o aumento da sua notoriedade, pelo 

que se mantém assíduas na presença desde há já vários anos.  Nesta edição a organização da Academia 
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Marmomac convidou-as a apresentar as suas empresas e o seu potencial ao grupo de arquitetos participantes 

das suas sessões de formação. 

Foram estabelecidos 39 contactos, celebrados 2 contratos, são esperadas 3 encomendas num valor total de 

70.000€. Em média as empresas contavam aumentar as suas exportações em 6%. 

 

TISE 2020 – Las Vegas, Estados Unidos da América 

A ação decorreu entre 28.01.2020 e 30.01.2020. 

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 projeto contemplava ainda a realização, durante o período do certame, de uma campanha de marketing 

digital para alavancar o número de visitantes e potenciais contactos, que decorreu entre 02 e 31 de janeiro de 

2020, com um programa de anúncios e publicações orgânicas focadas em gerar o maior alcance possível. 

As empresas têm vindo a reconhecer de forma crescente a importância do mercado americano e deste certame 

em particular para o crescimento da sua presença internacional. Por isso, nesta edição quiseram estar 

presentes 5 empresas, mais 2 dos que as previstas em candidatura (CONSTRUÇÕES PARDAIS - Irmãos 

Monteiros Lda, D2 TECHNOLOGY - Máquinas e Equipamentos Industriais Lda, MARMOGUIA - Mármores e 

Cantarias, Lda, MVC - Mármores de Alcobaça Lda e TRANSGRANITOS - Mármores e Granitos do Alto Tâmega 

Lda). 

Na avaliação à ação 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. 

Foram estabelecidos 105 contactos, celebrado 1 contrato, angariados 16 agentes, são esperadas 12 

encomendas num valor total de 640.000€. Em média as empresas contavam aumentar as suas exportações 

em 7%. 

Da campanha de marketing digital resultaram 357.388 impressões, 82.976 pessoas alcançadas, 2.625 cliques 

em anúncios, 1.024 visitas à landing page, 956 utilizadores. 

 

NATURAL STONE SHOW 2019 – Londres, Reino Unido 

A ação decorreu entre 30.04.2019 e 02.05.2019. 
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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. 

A edição 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 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, que decorreu entre 18 de abril e 3 de maio. 

Fizeram-se representar na edição de 2019 da Natural Stone Show, 4 empresas nacionais (CONSTRUÇÕES 

PARDAIS - Irmãos Monteiros Lda, GNT – Granitos do Norte, Lda, GRA 2003 – Granitos e Mármores, Lda e 

GRANIDENSE - Granitos Douriense, Lda). 

Com a participação neste certame as empresas pretendiam essencialmente aumentar o volume de negócios 

no mercado e/ou consolidar as suas posições de mercado tendo todas considerado que a participação nesta 

ação de promoção permitiu o aumento da sua notoriedade. 

Foram estabelecidos 119 contactos, celebrado 1 contrato, angariados 27 agentes, são esperadas 10 

encomendas num valor total de 600.000€. Em média as empresas contavam aumentar as suas exportações 

em 8%. 

Principais resultados da campanha de marketing digital: 

- 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. 

 

 

MARMOMAC 2019 – Verona, Itália 

A ação decorreu entre 25.09.2019 e 28.09.2019. 

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 para todas as categorias de produtos 

(mármore, granito e outras pedras naturais, aglomerados e conglomerados, blocos de mármore, pedras e 
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grandes formatos, máquinas e equipamentos de processamento, meios de transporte e elevação, abrasivos, 

sistemas de corte de diamantes, produtos químicos e serviços conexos), todas as empresas investem na forma 

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

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. 

Tendo sido recebido um número de inscrições superior ao previsto em candidatura, na comitiva da ANIET 

fizeram-se representar 13 empresas, mais 2 do que estimado (CONSTRUÇÕES PARDAIS - Irmãos Monteiros 

Lda, GNT – Granitos do Norte, Lda, GRA 2003 – Granitos e Mármores, Lda, GRANIESP Extracção, 

Transformação de Granitos, Lda, Granitos Irmãos Peixoto, Lda, Hélio & Monteiro, Lda, MARMOGUIA - 

Mármores e Cantarias, Lda, MAROUFI – Sociedade de Granitos e Mármores, Lda, MVC - Mármores de 

Alcobaça Lda, OLIVEIRA RODRIGUES Granitos Pedras Salgadas, Lda, REGO, Unipessoal Lda, SÓ CUBOS - 

Granitos, Unipessoal Lda e VALSTONE - Comércio de Calcários, Lda. 

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. 

Foram estabelecidos 567 contactos, celebrados 67 contrato, angariados 9 agentes, são esperadas 102 

encomendas num valor total de 1.668.000€. Em média as empresas contavam aumentar as suas exportações 

em 10%. 

Da campanha de marketing digital resultaram 170.139 impressões, 44.719 pessoas alcançadas, 4.112 cliques, 

3.016 visitas às landing pages, 2.662 utilizadores. 

 

MARMOMAC 2021 – Verona, Itália 

A ação decorreu entre 29.09.2021 e 02.10.2021. 

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. 

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. 

Esta foi a primeira participação das empresas em certames internacionais, depois da pandemia que pôs em 

suspenso todas as suas estratégias de internacionalização. 
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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. 

Participaram na ação 12 empresas, mais uma do que previsto (CONSTRUÇÕES PARDAIS - Irmãos Monteiros 

Lda, GNT – Granitos do Norte, Lda, GRA 2003 – Granitos e Mármores, Lda, Granitos Irmãos Peixoto, Lda, 

Hélio & Monteiro, Lda, HORUSTONE, Lda, MARMOGUIA - Mármores e Cantarias, Lda, MAROUFI – Sociedade 

de Granitos e Mármores, Lda, NEOGRAN – Indústria de Mármores e Granitos, Lda, TELMO DUARTE - 

Comércio de Pedras Naturais, S.A. TRANSGRANITOS - Mármores e Granitos do Alto Tâmega Lda e VALSTONE 

- Comércio de Calcários, Lda). 

Apesar dos receios e contrariedades que colocaram em dúvida a realização do certame até muito perto da data 

de realização, consideram que embora 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 

Foram estabelecidos 761 contactos, celebrados 19 contratos, angariados 17 agentes, são esperadas 59 

encomendas num valor total de 1.553.000€. Em média as empresas contavam aumentar as suas exportações 

em 14%. 

Da campanha de marketing digital resultaram >660.000 impressões/pessoas alcançadas, >48.000 pessoas 

alcançadas, 898 visitas ao website. 

 

MISSÃO VIRTUAL EUROPA CENTRAL – Evento online 

A ação decorreu entre 25.10.2021 e 29.10.2021. 

O projeto Pedra E+2020 integrava já abordagens de promoção do setor na Europa Central, designadamente à 

Alemanha, por se tratar de um dos principais mercados para a Pedra Natural Portuguesa. 

Por vicissitudes associadas à pandemia de Covid-19 a organização da Feira Stone+Tec 2020 – na qual havia 

sido prevista a participação da comitiva da ANIET – viu-se obrigada a cancelar o certame presencial e a adiar 

a sua realização para 2022, data que o presente projeto já não poderia contemplar. Por esse motivo, a sua 

realização foi substituída por um evento online, que garantia maior segurança aos participantes, tendo sido 

concebida uma ação que permitia abranger o mesmo mercado – Alemanha – e inclusive alargar o âmbito de 

abrangência a outros da mesma região - Eslováquia, Polónia e Chéquia. 

Com recurso a uma plataforma de gestão de eventos virtuais a ação permitiu a realização de encontros de 

negócio B2B com interlocutores dos diferentes mercados alvo atrás identificados, proporcionando às empresas 
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nacionais aderentes a promoção da sua oferta, a identificação de potenciais parceiros comerciais e a exploração 

de novas oportunidades de internacionalização. 

Participaram na ação 12 empresas, mais uma do que previsto (ANDRÉ RIBEIRO - Mármores & Granitos, Unip, 

Lda (Alperstone), BLOCO B - Mármores, Inertes e Construção, Lda (B Stone), BRITAMINHO - Granitos e Britas 

do Minho, Lda, GNT – Granitos do Norte, Lda, Hélio & Monteiro, Lda, MARMOGUIA - Mármores e Cantarias, 

Lda, MAROUFI – Sociedade de Granitos e Mármores, Lda, NEOGRAN – Indústria de Mármores e Granitos, 

Lda, OLIVEIRA RODRIGUES Granitos Pedras Salgadas, Lda,  STONEPRO - Granitos, Lda, TRANSGRANITOS - 

Mármores e Granitos do Alto Tâmega Lda e VALSTONE - Comércio de Calcários, Lda). 

As empresas consideram positiva a participação, embora tenha sido a primeira experiência em missões 

realizadas por meios digitais, com as inerentes dificuldades de adaptação e barreiras no agendamento. O 

elevado volume de trabalhos em carteira, não obstante os reflexos ainda relevantes da pandemia à data, não 

lhes permitiu dedicar ao evento a atenção mais adequada. 

Ao todo, foram realizadas 66 reuniões com os interlocutores dos mercados alvo. 

Foram estabelecidos 35 contactos, celebrados 2 contratos, angariado 1 agente, são esperadas 22 encomendas 

num valor total de 488.500€. Em média as empresas contavam aumentar as suas exportações em 7,2%. 

 

MISSÃO VIRTUAL MERCADOS NÓRDICOS – Evento online 

A ação decorreu entre 25.10.2021 e 29.10.2021. 

O projeto Pedra E+2020 integrava já abordagens de promoção do setor no Norte da Europa, designadamente 

à Finlândia, por se tratar de um dos principais mercados de oportunidade para a Pedra Natural Portuguesa  

Por vicissitudes associadas à pandemia de Covid-19 a organização da Feira Finnbuild 2020 – na qual havia 

sido prevista a participação da comitiva da ANIET – viu-se obrigada a cancelar o certame presencial e a adiar 

a sua realização para 2022, data que o presente projeto já não poderia contemplar. Por esse motivo, a sua 

realização foi substituída por um evento online, que garantia maior segurança aos participantes, tendo sido 

concebida uma ação que permitia abranger o mesmo mercado – Finlândia – e inclusive alargar o âmbito de 

abrangência a outros da mesma região – Dinamarca, Suécia e Noruega. 

Novamente com recurso a uma plataforma de gestão de eventos virtuais a ação permitiu a realização de 

encontros de negócio com interlocutores dos diferentes mercados alvo atrás identificados, proporcionando às 

empresas nacionais aderentes a promoção da sua oferta, a identificação de potenciais parceiros comerciais e 

a exploração de novas oportunidades de internacionalização. 

Participaram na ação 10 empresas, mais uma do que previsto (ANDRÉ RIBEIRO - Mármores & Granitos, Unip, 

Lda (Alperstone), GNT – Granitos do Norte, Lda, Hélio & Monteiro, Lda, MARMOGUIA - Mármores e Cantarias, 

Lda, MAROUFI – Sociedade de Granitos e Mármores, Lda, NEOGRAN – Indústria de Mármores e Granitos, 

Lda, OLIVEIRA RODRIGUES Granitos Pedras Salgadas, Lda, STONEPRO - Granitos, Lda, TRANSGRANITOS - 

Mármores e Granitos do Alto Tâmega Lda e VALSTONE - Comércio de Calcários, Lda). 
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Igualmente, as empresas consideram positiva a participação, embora tenha sido a primeira experiência em 

missões realizadas por meios digitais, com as inerentes dificuldades de adaptação e barreiras no agendamento. 

O elevado volume de trabalhos em carteira, não obstante os reflexos ainda relevantes da pandemia à data, não 

lhes permitiu dedicar ao evento a atenção mais adequada. 

Ao todo, foram realizadas 58 reuniões com os interlocutores dos mercados alvo. 

Foram estabelecidos 31 contactos, celebrado 1 contrato, são esperadas 8 encomendas num valor total de 

16.005€. Em média as empresas contavam aumentar as suas exportações em 2,8%. 

 

MISSÃO DE PROSPEÇÃO EUA 2020 – Las Vegas e Los Angeles, Estados Unidos da América 

A ação decorreu entre 31.01.2020 e 04.02.2020. 

A realização da Missão de Prospeção aos EUA teve como objetivo principal a promoção da Pedra Natural 

Portuguesa junto de peões fundamentais naquele mercado, designadamente prescritores e distribuidores, 

razões que aliciam as empresas a apostar neste tipo de ação, pois dada a dimensão e potencial do país, a 

missão oferece a possibilidade de estabelecer um contacto mais próximo e pessoal com os possíveis 

interlocutores. 

Após a participação na Feira TISE 2020 (The International Surfaces Event), que decorreu na cidade de Las 

Vegas nos 28 a 30 de janeiro de 2020, a comitiva a ANIET, que incluía 4 das 5 empresas que haviam estado 

presentes naquele certame (CONSTRUÇÕES PARDAIS - Irmãos Monteiros Lda, MARMOGUIA - Mármores e 

Cantarias, Lda, MVC - Mármores de Alcobaça Lda e TRANSGRANITOS - Mármores e Granitos do Alto Tâmega 

Lda), iniciou a missão de prospeção que arrancou em Las Vegas e depois rumou a sul, em direção a Los 

Angeles, uma das grandes cidades do sul da Califórnia. 

A missão incluiu visitas a conceituados gabinetes de arquitetura e projetistas, distribuidores e 

construtores/instaladores. Junto destes potenciais clientes as empresas portuguesas apresentaram os seus 

produtos e o potencial da Pedra Natural Portuguesa. 

As empresas consideram positiva a participação. Não obstante algumas dificuldades de agendamento de 

atividades (uma desmarcação de um importador, no último dia de missão e apenas uma hora antes da hora 

prevista, tendo impossibilitado a remarcação), a maioria considera importante a realização de ações deste 

género para a sua ação comercial e sucesso da internacionalização dos seus negócios. 

Foram estabelecidos 31 contactos, angariados 2 agentes, são esperadas 3 encomendas num valor total de 

90.000€. Em média as empresas contavam aumentar as suas exportações em 3,3%. 

 

MATERIAL PROMOCIONAL 

Esta ação esteve em curso ao longo de todo o projeto. 
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O material promocional desenvolvido especificamente para o segmento internacional é um instrumento de 

marketing imprescindível na comunicação com os mercados. 

Os catálogos e brochuras são suportes com impacto que permitem valorizar a marca de cada empresa, dando 

visibilidade dos seus produtos e competências junto dos principais prescritores com grande enfoque nas áreas 

da arquitetura, design e engenharia que detêm uma mais-valia fundamental para o setor e que tem que ser 

cada vez mais explorada: a capacidade de influenciar a decisão de compra do cliente final. 

A inovação na comunicação com os mercados é também um processo de aprendizagem, e naturalmente as 

empresas encontram-se ainda em diferentes estágios dessa evolução, mas paulatinamente estão a aperceber-

se da sua importância e da forma como devem ser transmitidos aos potenciais clientes. 

Participaram nesta ação 4 empresas e não 11 como previsto (AIREMÁRMORES – Extração de Mármores, Lda, 

OLIVEIRA RODRIGUES Granitos Pedras Salgadas, Lda, MVC - Mármores de Alcobaça Lda e GRA 2003 – 

Granitos e Mármores, Lda). 
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Avaliação global das empresas 

A informação recolhida durante o período de execução do projeto permitiu realizar a seguinte avaliação global 

à satisfação das empresas e aos principais resultados obtidos e estimados. 

Avaliação qualitativa 

− Objetivos da participação nas Ações de Internacionalização: 

 

As empresas participaram nas ações do projeto tendo como objetivos principais o crescimento do volume de 

negócios, a prospeção/entrada em novos clientes e a consolidação da posição nos atuais clientes. 

− Permitiu aumento da notoriedade da empresa/marca? 

 

A grande maioria das empresas considera que a participação neste projeto permitiu o aumento da sua 

notoriedade. 

− Quantidade das empresas que visitou/contatou: 

 

Na sua maioria, as empresas participantes consideram que a quantidade de empresas com que contactaram 

esteve em linha com as expetativas que haviam antecipado. 

− Qualidade de Empresas que visitou/contatou: 

30,08% 39,84%
26,02%

4,07%

Prospecção/entrada Crescimento volume
negócios

Consolidação posição
mercado

Reposicionamento em
segmentos de valor

acrescentado

85,48%

9,68%

Sim Não

11,29%

40,32%
32,26%

14,52%

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: 

 

Em linha com a questão anterior, a maioria das empresas considera que os contactos concretizados são de 

boa qualidade. 

− Como avalia os resultados da participação? 

 

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

tinham criado para as ações. 

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

 

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

− Tenciona participar numa próxima Ação de Internacionalização organizada pela ANIET? 

 

A maioria das empresas tenciona participar em próximas ações de internacionalização organizadas pela ANIET. 

0,00%

72,58%

25,81%
1,61%

Excelente Boa Satisfatória Má

6,45%

58,06%

32,26%

0,00%

Excelente Qualidade Boa Qualidade Qualidade Satisfatória Má Qualidade

8,06%

62,90%

24,19%

Acima das expectativas De acordo com as expectativas Inferior ao esperado

38,71% 46,77%

12,90%
0,00%

Muito boa Boa Razoável Deficiente

61,29%

4,84%
32,26%

Sim Não A decidir
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Resultados das participações 

Os inquéritos de avaliação permitiram ainda apurar os seguintes indicadores: 

Indicadores adicionais aferidos Resultados 

Número de contactos realizados 1.688 

Número de contratos celebrados 93 

Número de agentes/distribuidores angariados 72 

Número de encomendas esperadas 218 

Valor total das encomendas esperadas 5.269.504,50€ 

Estimativa média de aumento das exportações 8% 

Avaliação das vendas - vendas de exportação A aferir em 2022 (ano pós-projeto) 

 

 

Calendarização 
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TISE 2019 x

TISE 2020 x

NATURAL STONE SHOW 2019 x

MARMOMAC 2019 x

MARMOMAC 2021 x

EUA: MISSÃO DE PROSPEÇÃO x

MISSÃO VIRTUAL EUROPA CENTRAL x

MISSÃO VIRTUAL MERCADOS 

NÓRDICOS
x

MATERIAL PROMOCIONAL X x x

2018 2019 2020 2021
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Indicadores do projeto 

Indicadores de Acompanhamento Resultado 

Nº Ações de promoção e empresas envolvidas e o impacto 
esperado 

9 ações para 26 empresas participantes 

Nº Empresas que participam em feiras internacionais 58 empresas que participaram em feiras internacionais (a) 

Nº de contactos e potenciais negócios resultantes das ações 
1.688 contactos estabelecidos e 93 negócios resultantes 

das ações 

Resultados e impactos previstos na avaliação do projeto e 
empresas envolvidas 

Aumento de 22,96% nas exportações das empresas 
participantes (b) 

Nº de campanhas de marketing digital 6 campanhas (a) 

  

Indicadores de Realização Resultado 

Nº de mercados alvo, comunitários e terceiros, visados no 
projeto 

11 

Nº de ações de prospeção e captação de novos clientes nos 
mercados externos 

1 

Nº de presenças em feiras e certames internacionais 7 (a) 
 

 

Indicador de Resultado Resultado 

Intensidade das exportações no pós-projeto 53,85% 

  

Notas aos indicadores: 

(a) Atendendo a que a substituição das Feiras STONE+TEC 2020 e FINNBUILD 2020 foi autorizada 

(b) Considerando dados das IES do exercício económico de 2020 

 

 

Apreciação da ANIET 

O Projeto Pedra E+2020 irá ficar definitivamente gravado nas nossas memórias como o projeto conjunto da 

pandemia. 

A primeira metade do período de execução correu dentro da normalidade, mas a segunda metade foi, de facto, 

muito desafiante e exigiu da equipa uma capacidade adicional de reação face a variáveis em constante 

alteração. 

A Associação teve não só de se ajustar internamente em termos de metodologias de trabalho, designadamente 

o teletrabalho, como teve de dar resposta às mais diversas solicitações das empresas que tentavam também 

elas minimizar o impacto da situação nos seus negócios e nas suas estruturas. 
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Tivemos algumas dificuldades na implementação das ações do projeto, com alterações que sucessivamente 

as organizações dos certames internacionais iam realizando, muitas vezes só confirmando a sua realização 

com um hiato de tempo mínimo outras vezes cancelando os eventos quando já estavam trabalhos em curso e 

encargos suportados. 

Por outro lado, querendo minimizar o impacto da suspensão das ações de promoção internacional, tivemos 

de procurar novas soluções que permitissem manter o contacto com os mercados, como foi o caso das 

missões virtuais que, apesar de num contexto que lhes era estranho, as empresas não desistiram e tentaram 

adaptar-se com mérito às ferramentas proporcionadas pelo mundo virtual. 

Por tudo isto, consideramos que efetivamente os objetivos de apoiar as estratégias de internacionalização das 

empresas foram conseguidos no projeto, não obstante as dificuldades que foi necessário ultrapassar e que as 

empresas deste setor estão a afirmar-se cada vez mais nos mercados como parceiros de excelência. 
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CONCLUSÕES 

Com o projeto Pedra E+2020 pretendeu-se reforçar a capacitação das PME da Fileira da Pedra Natural para a 

internacionalização, através de um plano de ação conjunto que visava o conhecimento, a prospeção e presença 

em mercados internacionais e a dinamização de ações inovadoras de promoção internacional, alavancador de 

exportações. 

O plano de ação nestes termos foi concretizado na sua generalidade, com a introdução de alguns ajustamentos 

que foram atrás descritos, e que permitiram ultrapassar as dificuldades associadas a adiamentos e 

cancelamentos de ações e suas repercussões no plano de investimentos previsto, decorrentes do contexto de 

dificuldades acrescidas vivido em 2020 e 2021. 

Globalmente foram alcançados os indicadores estabelecidos para o projeto. 

A avaliação das empresas à forma como decorreu o projeto foi também positiva o que constitui um garante 

adicional da coerência entre os trabalhos desenvolvidos e as metas estabelecidas.  

Assim, poderá inferir-se que os objetivos traçados para o projeto foram alcançados. 
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LIÇÕES APRENDIDAS 

A ANIET pretende melhorar cada vez mais o apoio que presta às empresas e como parte desse processo de 

melhoria será atender à forma como desenvolve a gestão dos seus projetos. 

Entendeu-se, por isso, que documentar a forma como correu o projeto poderá ser útil no futuro, tendo em 

conta que a associação pretende continuar a promover a realização de projetos conjuntos de 

internacionalização. 

As lições aprendidas permitirão assim prevenir riscos futuros ao evitar repetições de erros já cometidos, por 

um lado e, por outro, adotar melhores práticas e ajustar procedimentos para obter resultados ainda melhores 

tendo em conta a experiência vivida. 

Neste exercício de reflexão, foi naturalmente incluída a equipa interna da associação, e tidos em conta os 

inputs recebidos das empresas ao longo do projeto. 

Assim, foram considerados centrais os seguintes aspetos: 

 

 Preparação das equipas 

Não obstante o esforço que tem sido realizado para preparar as equipas para as participações, 

constata-se que continua a haver dificuldades de comunicação nos mercados, por barreiras 

linguísticas, designadamente no inglês comercial. 

A equipa da ANIET tem estado presente em todas as ações, designadamente no apoio ao contacto 

comercial realizado nas feiras internacionais de modo a facilitar e agilizar essa comunicação. 

Como medida de melhoria, a ANIET continuará a prestar às empresas informação sobre oportunidades 

de formação em línguas estrangeiras, designadamente ações de formação modular, que permitem aos 

colaboradores destacados para as ações externas adquirir as competências que lhes facilitem o 

diálogo relacional e comercial. 

 Gestão da montagem e desmontagem dos stands 

As empresas relataram algumas contrariedades na feira Marmomac 2019 relativamente ao fornecedor 

selecionado para o serviço. 

Como ação corretiva foi efetuada uma reunião com esse fornecedor para avaliar a situação e solicitar 

a alteração de procedimentos sob pena de não ser possível voltar a contar com os seus serviços. 

 Gestão das visitas 

Durante a Missão de Prospeção aos EUA, em 2020, uma das empresas que a comitiva iria visitar 

desmarcou a visita no próprio dia, não tendo sido possível, apesar das tentativas efetuadas, proceder 

à sua substituição. 
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Como medida de melhoria iremos em próximas visitas efetuar dupla confirmação com os 

interlocutores. 

 Ferramentas e ações digitais 

Foi bastante notória a retração das empresas no que diz respeito às ações de marketing digital 

realizadas porque, não estando habituadas a esta vertente da ação comercial, confiam pouco nos 

resultados daí advenientes. 

A ANIET acredita que este processo de capacitação irá demorar algum tempo até que seja apreendido 

pelas organizações, principalmente naquelas em que as chefias são pessoas com maior idade e, por 

isso, menos acostumadas ao digital. 
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Acompanhe o projeto em: 
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