
Página 1 de 1 
 

 

Designação do Projeto: Portuguese stone building the world 

Código do Projeto: POCI-02-0853-FEDER-181020 

Objetivo Principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de Intervenção: Centro e Alentejo 

Entidade Beneficiária: RUIPEDRA - WORLD OF NATURAL STONE, S.A. 

Data de Aprovação: 01/06/2022 

Data de Início: 01/05/2022 

Data de Conclusão: 30/06/2023 

Custo Total Elegível: 9.485.208,40€  

Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER – 1.897.041,68€ 

 

Descrição do Projeto: 

 

A RUIPEDRA - Indústria de Extração e Transformação de Pedra, Lda tem como principal atividade 

a transformação e comercialização de mármores e rochas similares. 

 

Com o presente projeto, a empresa pretende dotar-se dos meios necessários para aumentar a 

sua produção, através de uma maior eficiência do processo, da introdução de uma nova matéria-

prima na sua oferta e da aquisição dos equipamentos necessários à sua extração e 

transformação, alargando a sua oferta através do reforço de capacidade de extração das 

pedreiras (Moleanos, Moca e Salgueira), da exploração da pedreira do Codaçal e do reforço de 

capacidade da fábrica de Casais Monizes. 

 

O aumento de capacidade permitirá à empresa aumentar e reforçar a sua posição nos clientes 

atuais e captar novos clientes. 

 

O projeto pretende responder aos seguintes objetivos: 

- alargar a oferta, com a adição da pedreira do Codaçal aos tipos de materiais próprios 

disponíveis; 

- reforçar a capacidade de produção nas pedreiras, que passam a poder fazer o acabamento dos 

blocos sem necessidade de os deslocar às fábricas; 

- reinventar o processo produtivo nas pedreiras, minimizando a necessidade de movimentação 

dos blocos, eliminando descontinuidades e estrangulamentos no processo produtivo e 

reduzindo custos operacionais; 

- aumentar a capacidade de resposta aos clientes, em termos de qualidade, quantidade e tempo 

de entrega; 

- permitir o aumento do Volume de Negócios; 

- manter uma taxa de exportação elevada; e 

- estabilizar o EBITDA operacional. 

 


