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1 INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Conclusões e Pistas para o Futuro do projeto HOUSES OF PORTUGAL: Value 

& Style enquadra-se na atividade 5 – Avaliação e divulgação dos resultados do projeto e constitui um 

exercício de reflexão sobre a aprendizagem que o projeto suscitou. 

 

As lições aprendidas serão úteis, por um lado, para documentar as diferentes experiências 

proporcionadas pela implementação do projeto e, por outro, serem uma referência para projetos a 

empreender futuramente. 

 

Para a construção deste documento foi essencial o contributo das equipas técnicas internas dos 

promotores, por serem quem mais diretamente esteve envolvido na execução de todas as atividades. 

 

Informações sobre o projeto em: https://www.housesofportugal.pt/ 

 

2 RESUMO DO PROJETO 

HOUSES OF PORTUGAL: Value & Style (adiante referido como HOP) foi um projeto em copromoção 

da Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção (APCMC) e da a Associação 

dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), realizado ao abrigo do 

Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, com cofinanciamento do Programa 

Operacional Competitividade e Internacionalização - Portugal 2020 e União Europeia, através do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

 

O projeto teve como objetivo central o aumento da notoriedade internacional da Fileira da Construção 

e do Imobiliário Nacional, através da implementação de campanhas coletivas e estratégicas de 

promoção da imagem e da visibilidade da oferta de valor junto dos prescritores, de opinion makers e 

outras entidades influentes nos mercados externos, designadamente: França e Reino Unido (mercados 

tradicionais), Dubai (mercado emergente) e Brasil (mercado estratégico). 

 

Seguindo recomendações do Plano Estratégico da Fileira no sentido de as associações setoriais 

apoiarem os processos de internacionalização das empresas foi desenvolvido um projeto que atuou, 

simultaneamente ao nível da oferta (capacitação das empresas da fileira) e da procura (campanhas de 

promoção da imagem da fileira e ações de visibilidade nos mercados externos). 

 

Para tal foram realizadas as seguintes atividades e resultados: 

  

https://www.housesofportugal.pt/
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Atividade Previsto Resultados produzidos 

1 APRESENTAÇÃO E 

PROMOÇÃO DO 

PROJETO 

O HOUSES OF PORTUGAL arranca com a 

Sessão de apresentação e promoção do 

projeto, para promover a adesão e 

envolvimento das empresas. 

. Sessão de apresentação | 20 jun 17, 

Porto (1) 

. Convites (1) 

. Inserções publicitárias (2) 

2 DINAMIZAÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

COLABORATIVA PARA A 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Ações capacitação para a internacionalização: 

- Concurso de Ideias para o desenvolvimento 

criativo e produção de uma Peça de Design 

e criação do Livro de Prestígio, obras que 

serão embaixadoras de Portugal junto de 

prescritores de prestígio nos mercados alvo; 

- Realização de Workshops dedicados à 

Internacionalização: momentos de reflexão 

para alinhar posicionamentos e estratégias, 

partilha de experiências; 

- Conceção do Diretório de Cooperação para 

a Internacionalização da Fileira, de 

sensibilização para a importância da inovação 

aberta e da cooperação. 

. Concurso de Ideias criativas 

. Flyer de divulgação concurso (1) 

. Peça de Design (1) 

. 1º Workshop Internacionalizar a 

Fileira | 29 nov 17, Porto (1) 

. 2º Workshop Internacionalizar a 

Fileira | 21 nov 18, Coimbra (1) 

. Inserções publicitárias (6) 

. Convites (2) 

. Livro de Prestígio (1) 

. Diretório de Cooperação para a 

Internacionalização da Fileira (1) 

. Sessão Pública de Disseminação de 

Resultados | 07 jun 19, Matosinhos (1) 

3 AÇÕES DE PROMOÇÃO 

DA IMAGEM NO 

MERCADO GLOBAL 

Campanha de imagem nos mercados 

internacionais, a saber: 

- Realização de Publireportagem em meios 

de comunicação internacional de referência; 

- Microvídeos para disseminar através de 

campanha de marketing digital. 

Microvídeos virais: “Arquitetura, 

Construção de infraestruturas, 

Materiais” (3) 

Publireportagem “The Portuguese 

Move” | The New York Times, 22-23 jun 

19 (1) 

4 REALIZAÇÃO DE 

EXPOSIÇÕES 

ITINERANTES NOS 

MERCADOS ALVO 

Promoção da oferta nacional através de 

ações de visibilidade e proximidade aos 

mercados alvo do projeto: 

 - Realização de exposições itinerantes em 

espaços de referência (França, Reino Unido, 

Dubai e Brasil); 

- Publicidade em meios especializados  

- Campanha de media 

- Produção de suportes de comunicação 

multilingues 

- Elaboração de Dossiers de mercado dos 

mercados-alvo 

. Exposição R. Unido | 10-12 mai 19 

. Exposição França | 18-20 mai 18 

. Exposição Brasil | 26 ago-01 set 18 

. Exposição Dubai | 09-11 abr 18 

. Estudos de mercado (4) 

. Catálogo (1) 

. Flyer (1) 

. Inserções publicitárias (15) 

. Publicidade nas redes sociais (5) 

. Campanha de media (radio) | TSF, 27 

jun 19 

. Prospeção Dubai | 19-22 mar 18 (1) 

. Prospeção Brasil | 29 jul-01 ago 18 (1) 

5 AVALIAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS DO 

PROJETO 

Ações de Avaliação (Relatório Final de 

Avaliação e Relatório de Conclusões e Pistas 

para o Futuro). 

Sessão de divulgação dos resultados do 

projeto para apresentação dos resultados 

alcançados e balanço final. 

. Relatório de Conclusões e Pistas para 

o Futuro (1) 

. Sessão de Encerramento | 25 jun 19, 

Coimbra (1) 

. Convite (1) 

. Inserções publicitárias (1) 

. Relatório Final de Avaliação (1) 

6 GESTÃO TÉCNICA DO 

PROJETO 

Inclui o acompanhamento e coordenação 

técnico-financeira do projeto (Pessoal 

técnico da APCMC e APEMIP e certificações 

ROC) 

n/a 

http://www.aniet.pt/pt/


HOUSES OF PORTUGAL: Value & Style 

Relatório de Conclusões e Pistas para o Futuro 

 

3 COMENTÁRIOS ÀS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

3.1 DINAMIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA COLABORATIVA PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 

A mudança de paradigma na Fileira da Construção e do Imobiliário arrasta consigo a formulação de 

novos modelos de negócio, com implicações substanciais quer nas estruturas internas das empresas 

quer na forma como estas se dirigem aos mercados. 

 

Neste novo cenário que é o da globalização, das áreas de intervenção mas também da concorrência, 

as empresas estão já hoje a ser forçadas a reinventar-se e, ao pretenderem vingar num contexto de 

internacionalização, terão que ter consciência de que a agregação de valor passará sempre por integrar 

fatores de inovação que lhes aportem vantagens competitivas, isto independentemente de estarmos a 

falar do comércio de materiais de construção ou das empresas ligadas ao imobiliário. 

 

Uma das questões-chave nos processos atuais de internacionalização é a cooperação empresarial 

pois, neste contexto de incertezas, celeridade e diversidade de dinâmicas, ela assume especial 

relevância no reforço da agilidade económica e da competitividade das organizações. 

 

Sabendo que é uma debilidade da fileira, no âmbito desta atividade pretendia-se provocar diferentes 

momentos de reflexão destas questões, atuando como agentes de sensibilização junto do tecido 

empresarial. Foi interessante o debate gerado, tanto mais que ao envolver empresários de diferentes 

setores de atividade proporcionou pontos de vista e a partilha de experiências sob várias perspetivas.  

 

No mesmo sentido, ao envolver profissionais de várias fases da cadeia de valor na criação dos 

símbolos (Peça de Design e Livro de Prestígio), pretendeu-se estimular dinâmicas e criar hábitos de 

colaboração e partilha, tão necessários nesta fileira. 

 

Esta foi uma atividade que se pretendeu “voltada para dentro” da fileira, com ações que pressupunham 

uma intervenção sob o ponto de vista da capacitação da oferta: fomentar o reposicionamento das 

empresas para segmentos de maior valor acrescentado e estimular a cooperação como fator de 

competitividade. As metodologias adotadas apresentaram resultados positivos pelo que são de 

continuar a implementar no futuro.  

 

3.2 AÇÕES DE PROMOÇÃO DA IMAGEM NO MERCADO GLOBAL 

A par da intervenção “dentro de portas”, esta e a próxima atividade do projeto tiveram como objetivo 

promover a visibilidade internacional da fileira, de modo a conseguir conquistar notoriedade e assim 

criar marca junto dos mercados externos. Face à constatação de que a Portugal ainda não é 

reconhecido o valor dos grandes concorrentes internacionais (França, Alemanha, Itália, …) constatou-

se que seria essencial reorientar as estratégias de comunicação junto dos prescritores internacionais, 
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de modo a projetar aqueles que são os pontos fortes da produção nacional: inovação nas técnicas e 

tecnologias ao serviço da construção, preocupação pela sustentabilidade dos processos e dos 

produtos utilizados, a qualidade e modernidade arquitetónica e construtiva cada vez mais presente 

nas obras portuguesas. 

 

Por isso, nesta atividade mais uma vez foram desenvolvidas ferramentas que podem (e devem) ser 

utilizadas pelas empresas como instrumentos de promoção. Os vídeos temáticos e a publireportagem 

(a par, por exemplo, do Livro de Prestígio) podem continuar a ser nos próximos anos instrumentos 

de trabalho. Assim, será possível alavancar os efeitos de disseminação desta primeira campanha 

coletiva junto de novos públicos e mercados. 

 

3.3 REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES NOS MERCADOS ALVO 

Para além do efeito de promoção da oferta nacional que se pretendia, as presenças institucionais nos 

mercados alvo do projeto foram essenciais para: 

- conhecer o modus operandi da concorrência: perceber quem é, estudar o seu comportamento, a 

forma como se apresenta,…, foi um processo de aprendizagem muito importante para definir o 

modelo de intervenção futura nesses mercados; 

- auscultar os agentes (profissionais e outros potenciais prescritores): perceber o que procuram, o 

que valorizam, …, de modo a que as respostas da fileira sejam alinhadas com as necessidades da 

procura internacional; 

- sedimentar relações com prescritores e instituições dos mercados, de modo a alargar as redes de 

contactos e parcerias. 

 

Em termos dos mercados visitados, as principais notas de enquadramento são as seguintes: 

 

Dubai: 

A aposta num país cuja atenção, à partida, não está voltada para Portugal como destino do 

investimento imobiliário ou que não tem uma perceção da qualidade dos produtos que aqui fazemos, 

mostrou-se positiva. A mensagem de promoção da nossa arquitetura, dos nossos imóveis e dos 

nossos materiais era absolutamente necessária de modo a construir o caminho para o reconhecimento 

do nosso país e da qualidade que oferece; e conseguimos passá-la junto de prescritores relevantes 

neste mercado, designadamente líderes de opinião, empresários, promotores imobiliários, 

engenheiros, arquitetos e até na área institucional. A presença institucional já deu até resultados, com 

vários contactos a serem realizados tanto no imobiliário como nos materiais de construção. 

 

A abordagem proporcionada pelo projeto evidenciou uma boa imagem do país e por isso é um 

mercado para continuar a estudar. 
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Brasil: 

O imobiliário é uma aposta ganha no Brasil, uma vez que se verifica atualmente uma enorme procura 

por parte de investidores estrangeiros oriundos deste país, pelo que o que há a fazer é consolidar 

quotas junto deste segmento. Nos materiais de construção foi importante a presença e a prospeção 

realizada pois existe um potencial imenso neste mercado pelo tipo de materiais que lá são utilizados 

(o produto que vendem é mais caro e de menor qualidade do que o nosso); apesar de haver algum 

reconhecimento da qualidade dos materiais portugueses, o mercado brasileiro ainda persiste num 

modelo económico fechado ao comércio internacional, com graves problemas do ponto de vista 

burocrático nomeadamente as alfândegas, problema este que tem que ser trabalhado no futuro. 

 

Reino Unido: 

O processo Brexit é uma variável que naturalmente afeta ambos os setores e à qual, por isso, têm de 

se manter as atenções; mas a par do desafio que comporta, poderá ser também uma oportunidade. 

No caso do imobiliário há que manter a imagem de segurança do país para assegurar o interesse dos 

investidores. No caso dos materiais de construção poderá ser sobretudo uma ameaça face às 

perspetivas de diminuição da construção naquele país e de alterações de políticas alfandegárias; mas 

como o que exportamos para o Reino Unido é muito específico (alguns produtos na área da 

sustentabilidade e alguns muito tradicionais portugueses) a ameaça da concorrência é menor e, 

portanto, o cenário poderá não ser tão negativo como à partida se poderia esperar. 

 

França: 

Os franceses lideram a compra de imóveis em Portugal e a tendência será para manter pois estes 

cidadãos estabeleceram-se cá e estão perfeitamente integrados na sociedade portuguesa. No que se 

refere aos materiais de construção o cenário é muito positivo, há uma grande ligação entre Portugal 

e França neste setor, tendo os materiais de construção nos últimos anos conseguido ser reconhecidos 

como de muita qualidade, nomeadamente na área da sustentabilidade, e por isso é um mercado para 

continuar a trabalhar. 

 

4 BALANÇO DO PROJETO 

4.1 O QUE CORREU BEM: MAIORES SUCESSOS E EXPERIÊNCIAS POSITIVAS 

O projeto HOUSES OF PORTUGAL: Value & Style marcou um ponto de viragem na forma como se 

promove internacionalmente a Fileira da Construção e do Imobiliário nacional e terá induzirá 

certamente impactos muito positivos em toda a cadeia de valor. 

 

Percebendo que fazia todo o sentido, sob o ponto de vista internacional, agir numa perspetiva de 

fileira, foram unidos esforços e competências numa parceria que funcionou, pois permitiu acolher 

sinergias das duas equipas nas áreas em que cada uma reúne pontos mais fortes. 
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Este trabalho tratou-se de um desbravar de caminho que facilitará decerto os negócios internacionais 

das nossas empresas. 

 

Destaca-se o que pareceu ser a adequação das ações empreendidas às necessidades prementes de 

notoriedade internacional da fileira e a tempestividade de iniciativas desta natureza que alavanquem, 

junto dos mercados externos, o valor e qualidade dos nossos produtos. 

 

Os resultados da campanha continuam a fazer sentir-se, com diversos contactos a serem realizados 

após as ações de promoção, com resultados mais expressivos nos mercados do Dubai e do Brasil, 

inclusive alguns intermediados pela própria AICEP, num trabalho colaborativo que se mostrou muito 

positivo. 

 

 

4.2 O QUE CORREU MENOS BEM: PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS 

As maiores dificuldades na implementação do projeto relacionaram-se sobretudo com o espaço 

temporal previsto para as atividades, nem sempre de fácil antecipação face à distância com que é 

preparada a candidatura. Tendo sido necessário alongar algumas ações para conseguir concretizar os 

outputs, designadamente a Peça de Design e o Livro de Prestígio, houve que proceder a ajustamentos 

às datas previstas para as intervenções no Brasil. Também no período previsto para encerramento das 

ações finais do projeto verificou-se uma sobreposição com outros eventos relevantes para estes 

setores, o que determinou um pedido de prorrogação do final do projeto em cerca de 1 mês, pedido 

este que foi autorizado pelo COMPETE2020. 

 

Em termos de execução orçamental o maior desafio calhou à APEMIP, naturalmente por se tratar do 

primeiro projeto cofinanciado que executa e que determinou um compreensível período de 

aprendizagem. 

 

Em termos de adesão às ações presenciais de capacitação e/ou disseminação realizadas para o tecido 

empresarial e não obstante toda a divulgação prévia realizada, não se conseguiu alcançar os níveis de 

recetividade que inicialmente eram esperados, eventualmente por se tratarem de ações 

complementares aos sistemas de incentivos e cuja relevância ainda não foi devidamente assimilada 

pelos empresários. Esta será uma questão a estudar no futuro para encontrar soluções alternativas 

mais mobilizadoras. 

 

5 SUGESTÕES PARA PRÓXIMOS PROJETOS 

 

HOUSES OF PORTUGAL: Value & Style foi apenas o primeiro passo na estratégia de promoção 

internacional da Construção e Imobiliário nacionais.  
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A concorrência internacional é enorme e, à mínima desatenção, haverá sempre alguém pronto a 

ocupar o lugar. 

Por isso, é essencial continuar a manter atenções nos mercados agora visitados de modo a consolidar 

quotas e subir na cadeia de valor, mas é também absolutamente necessário preparar novas rotas que 

assegurem diversificação de mercados para não concentrar dependências. 

 

Este foi um pequeno grande salto, mas há ainda muito a fazer para conseguir projetar fora de portas 

o valor da produção nacional. 

 

A criação de valor, de marca, não é algo imediato, consome tempo e recursos e requer persistência 

para ter sucesso. Por isso, é necessário aproveitar o momento atual de dinamismo do imobiliário e 

de retoma da construção para continuar a semear em várias frentes. 

 

Em próximos projetos, e com base na experiência agora adquirida, perspetivam-se atividades de apoio 

à internacionalização da fileira nas seguintes áreas: 

- a par com os tradicionais formatos de promoção, procurar novas formas de ampliar a eficácia da 

comunicação junto dos mercados internacionais, aproveitando a evolução tecnológica (plataformas, 

marketing digital, …) para enriquecer a promoção e focalizar a comunicação; 

- desenvolver uma plataforma única e integrada do Imobiliário e da Construção, que funcione como 

um interface com o exterior e facilite o acesso dos potenciais investidores ou compradores a toda a 

gama de informação que é relevante na sua opção por produto nacional (legislação, apoios, empresas, 

produtos, …); 

- fomentar a economia digital nas empresas nas 3 áreas sensíveis da vida das nossas empresas - 

gerir, divulgar e vender – uma vez que, todo o processo de promoção e comunicação que se possa 

desenvolver para o exterior tem necessariamente que ser acompanhado por massa critica do lado da 

oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acompanhe o projeto em: 

 

 Acompanhe o projeto em: 



 

 

 


