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MARBLE FASHION DESIGN 

 

PROJETO Nº ALT20-01-0752-FEDER-000036 

Apoio no âmbito do sistema de incentivos: SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS - 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Programa Operacional: Programa Operacional Regional do Alentejo 

Designação do Projeto:  

MARBLE FASHION DESIGN 

Custo Total do Projeto Elegível: 752.980,24€ 

Apoio Financiamento da U.E.: 640.033,20€ 
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Data da aprovação: 02-08-2018 

Data de Início: 01-09-2018 

Data de Fim: 31-08-2020 

Percentagem de execução: 52% (atualizado em outubro de 2019) 

Localização do projeto (NUTS II): 

 Alentejo: 100% 

 

 

Síntese do Projeto 

O presente projeto pretende desenvolver ações de promoção internacional do mármore e das 

empresas da Região dos Mármores que conciliam industria e design, essenciais à afirmação das 

empresas junto de grandes marcas e editoras internacionais de grande prestígio que utilizam pedra 

natural. Com estas ações de promoção internacional previstas pretende-se melhorar o 

reconhecimento internacional da imagem do Setor dos Mármores e dos seus produtos. 

 

Descrição de Objetivos / Resultados 

O principal objetivo da operação é estar presente no circuito de feiras de design e divulgar Portugal, o 

Alentejo, o setor dos Mármores e as empresas. Pretende-se criar network entre os players do design e 

as empresas da região dos Mármores, divulgando num único espaço expositivo, a pedra portuguesa 

“Mármore” a qualidade dos produtos feitos com mármore e todo o know-how alcançado ao longo dos 

anos, potenciado pela relação entre a cultura e tradição portuguesa e a matéria natural, o mármore. 

É objetivo também sensibilizar as empresas portuguesas a apostarem na diferenciação, no valor 

acrescentado e no design e não apenas na produção simples, podendo potenciar novos produtos e 

soluções, novos mercados e negócios. 

Ações previstas: 

 Participação na Milan Design Week 2020 

o Iniciativa: 

 Line of Marble (Ação de colecção e desfile de moda) 

 Apresentação de acessórios de design com pedra em desfile de alta-costura – Participação no 

evento Moda Lisboa 2019: 

o Iniciativa: 

 Stoners: (Ação de colecção e desfile de moda) 

… em atualização… 


