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Há muito que a inovação tecnológica veio revolucionar todo o setor da pedra. A Granetos
não está indiferente a isso, mas é na aliança entre as pessoas e a natureza que continua a
encontrar a sua maior virtude.

Pioneira no pensamento e focada na ação foi, paulatinamente, experimentando a sua evolução. Mas para
melhor percebermos todas as dimensões de toda a estrutura, torna-se necessário regressarmos a tempos mais
remotos: “As pedras entraram na família, com o meu avó
paterno, numa humilde pedreira perto da aldeia Covão
do Coelho - Minde, onde ele e os seus filhos retiravam
e trabalhavam o calcário da região, transformando-o
manualmente em lancil e cantaria. Estávamos no início
dos anos 50 do seculo passado. A vontade de criar algo
novo, de ir mais além, de fazer sempre mais e melhor,
foi uma constante da vida de meu pai, Raul Dias Neto,
e assim nasce o projeto, GRANETOS - premiado com o
Prémio tecnologia Nacional e Prémio Regional no 2º concurso de Projectos Industriais 1981. Com perseverança
e audácia iniciamos um novo caminho com a produção
de novos produtos com a conquista de novos mercados e
passo a passo fomos criando o nosso espaço, fazendo o
nosso nome, conquistando e partilhando conhecimentos
e experiência, fidelizando os nossos clientes, deixando a
nossa marca. A nossa internacionalização começou nos
anos 80 e continua todos os dias, é um processo contínuo.
Quem exporta 98% do seu produto, está continuamente
em inovação, na busca de um produto diferente, de um

mercado novo, de melhor servir o seu cliente. Fomos pioneiros na introdução dos calcários nacionais no Extremo
Oriente que juntamente com o Médio Oriente continuam a
ser hoje os mercados de eleição para a nossa empresa”,
transmite Madalena Neto.
A Granetos, que hoje conta com elementos da terceira
geração, equipou-se e soube renovar-se permitindo a
empresa manter-se competitiva no mercado global onde
opera.Contrariamente ao que acontece em outras empresas do mesmo ramo, “50% das pessoas são mulheres e
50% são homens”. Esta igualdade revela-se no espírito
de união e família que se vive na empresa sendo que “cá
trabalham vários casais e pais/filhos”.
“A Granetos vive um pouco em contraciclo em relação
às restantes empresas. Talvez por causa dos mercados
que abrangemos ou por termos aprendido a andar com
os nossos próprios pés, fomos sempre independentes,
mesmo assim, não podemos deixar de agradecer a entidades como AICEP, ASSIMAGRA e AEP, que sempre
presentes, têm desempenhado um papel fundamental no
desenvolvimento do setor”, reflete a nossa interlocutora.
Esta vontade de progredir com os seus próprios recursos faz com que a empresária aposte numa diversidade
de rochas nacionais. Porém, é nos mármores que a Granetos encontra a sua maior especialização e defende este
elemento que lhe é genuinamente belo e natural. “Somos
essencialmente transformadores e nos mármores possuímos conhecimento e experiencia que trabalhando um
produto natural e único é uma enorme mais-valia”, refere.
De detalhe em detalhe, a pedra é sensível à natureza
que a cerca; de trilho
em trilho caracteriza-se
um país e uma região,
nessa fusão entre a persistência e a resiliência,
recorta-se agora um futuro com história e, acima de tudo, com vida.

