
 

Designação do projeto: Potenciação da Internacionalização dos produtos decorrentes da extração e transformação 

de rochas ornamentais da Mármores Ferrar 

Código do projeto: CENTRO-02-0752-FEDER-019731 

Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção: Centro  

Entidade beneficiária: MÁRMORES FERRAR LDA 

Data de aprovação: 03-11-2016  

Data de início: 01-06-2016  

Data de conclusão: 14-01-2019  

Custo total elegível: 108.182,09 € (cento e oito mil, cento e oitenta e dois euros e nove cêntimos euros) 
 
Apoio Financeiro da União Europeia: 

• FEDER - 48.681,94€ (quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e um euros e noventa e quatro cêntimos) 
 

Objetivos, atividades e resultados estimados 

Volume de Negócios total – alcançamos um volume de negócios de 1.172 milhões de euros no final de 

2019, e um volume de negócios total de 1.222 milhões de euros no final de 2020; 

 

• Volume de Negócios Internacional – representa 23.50% do volume de negócios total, ou seja, 280 mil 

euros em 2019, e 51,34% (630 mil de euros) em 2020;  
 

• Intensificação de atuação nos Mercados Internacionais – aumentou-se o volume de vendas para os 

mercados onde já tem historial (com especial enfoque em Espanha, França, Itália), aproximadamente 300 
% até 2020, face aos valores de 2014;  

 

• Diversificar Mercados Internacionais – conseguir angariar negócios em novos mercados geográficos, 

nomeadamente Turquia, Suíça, Marrocos, Irlanda, Bahrain e India, fazendo com que representem 18% do 
volume de negócios total em 2020;  

 

• Criar função de Comercial Internacional – mantemos pelo menos 1 RH qualificado ao nível de 

licenciatura, em 2016, que assuma a liderança do desenvolvimento do projeto de intensificação das 
exportações dos produtos da Mármores Ferrar;  

 

• Inovação dos equipamentos produtivos – adquirimos inovadores e modernos equipamentos produtivos 

até final de 2017, de modo a implementar novas tipologias de acabamento às pedras, bem como 
aumentar a eficácia e eficiência produtiva; 

 
• EBITDA/VN – obter um rácio de 4.61% no final de 2019 e 2020. 
 
• Valor das exportações no volume de Negócios: 51.34%. 
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