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Parceiro

O
que Procura

Esta empresa, instalada em Minde
(a poucos quilómetros de Fátima), foi
fundada por Raul Dias Neto, há 50
anos, estando sempre vocacionada
para a construção civil e para tudo o
que envolve obras de cantaria. Raul
Dias Neto começou, desde muito cedo,
a trabalhar numa pedreira de lancil e a
demonstrar competências empresariais
e de liderança. Passou do trabalho
manual e artesanal da pedreira para o
trabalho mecanizado, com a construção
de uma oficina de canteiro.
Entretanto, na década de 70, focou-se na exportação e iniciou a sua
internacionalização viajando por todo
o mundo, enquanto promovia os seus
produtos e dava a conhecer ao mercado
mundial as pedras portuguesas.
Gil Neto, seu filho e atual administrador da Netostones, explica que
a empresa “continua a fazer algum

trabalho interno e exporta cada vez
mais. Adoramos trabalhar em projetos
com algum grau de dificuldade devido
ao desafio que é proposto”, acrescenta.
A experiência de vastos anos no
setor e o facto de terem trabalhado
sempre com todo o tipo de rochas como
mármore, calcário, granito e rochas importadas é um fator diferenciador e um
valor acrescentado em relação a outras
empresas da área. “Temos experiência
com pedras de diversas origens e não
nos focamos apenas num determinado
tipo de material”, garante Gil Neto.
“Falando de mármore, os diferentes
acabamentos de superficie permitem
realçar a beleza natural de cada pedra
e adequar a sua utilização ao fim a que
se destinam. Falando de granito, estas
pedras naturais são intemporais - desde
sempre foram utilizadas em obras que
marcaram a história”, especifica.

A Netostones alia
os seus 50 anos de
experiência, a tradição e
as novas tecnologias para
transformar e comercializar
pedras naturais de todo o
mundo. Trabalham com
calcários, mármores e
granitos, nomeadamente
blocos, chapas, mosaicos
e todo o tipo de peças
de cantaria por medida.
Exportam um pouco para
todo o lado, nomeadamente
para a Europa, África,
Estados Unidos e Canadá.

Quanto à qualidade da pedra em
si, e tendo em conta que muitas vezes
o que se prioriza é a sua cor e o seu
aspeto, o CEO não hesita – “Os nossos
mármores e os nossos cálcarios, para
mim, são os melhores do mundo em
termos de qualidade de rocha ornamental. O nosso mármore é cristalino, duro
e permite-nos trabalhos esteticamente
muito apelativos. Em termos de calcário, trata-se da consistência da cor,
permitindo-nos fazer obras de grande
dimensão com padrões uniformes na
cor e dão-nos facilidade em trabalhar
com eles”.
Além da excelência da matéria-prima, a Netostones faz questão de
acompanhar os projetos desde a sua
raiz até ao final, podendo ser o seu
parceiro ideal de negócio. É uma empresa com história, que constrói o futuro
no presente.

