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pela
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Desde o momento da sua fundação que a Marmalcoa regista
um crescimento progressivo e uma forte expansão internacional,
convertendo-se numa distinta referência no setor da pedra natural,
exclusivamente nacional, introduzindo simultaneamente inovação
e tecnologia.
Numa altura em que é cada vez mais comum ver mulheres
à frente das empresas, também a Marmalcoa é liderada por uma
mulher. A sua Gestora, Sofia Carlos, nunca antes tinha trabalhado
na área mas encontrou aqui uma grande motivação. Como nos diz,
“a Indústria da Pedra não vende só pedra; vende a eternidade”.
Deste modo, a Tradição Portuguesa do uso da pedra calcária,
revelada em grandes obras como o Mosteiro de Alcobaça, é algo
que inspira a atuação da sua empresa.
A Marmalcoa tem a capacidade de responder e solucionar
com a máxima eficiência, eficácia e qualidade as necessidades
e exigências dos seus clientes. Presentemente, a empresa conta
com 30 colaboradores, credenciados no ramo da transformação e
sustentados por uma formação constante. O seu trabalho permite
dar o máximo valor à pedra aqui laborada, que é extraída essencialmente na Serra dos Candeeiros, e em diversas pedreiras nos
Distritos de Leiria e Santarém.
As suas características técnicas são testadas, de acordo com
a legislação em vigor, pelo Instituto Geológico e Mineiro do Porto,
sendo estas sujeitas a testes de gelividade, flexão, compreensão
e desgaste.
Detentora da Marca Stone PT, a aplicação da sua pedra
dirige-se maioritariamente ao exterior, obras públicas, produtos
ornamentais e mobiliário urbano. O seu mercado inclui empresas
públicas e privadas, quer em Portugal, quer em diversos países
Europeus (com destaque para o mercado Francês) e, mais re-
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A Marmalcoa é uma empresa nacional,
situada no Distrito de Leiria, que desde
2000 tem como objetivo levar a Pedra
Calcária Portuguesa além-fronteiras,
dedicando-se à sua transformação,
aplicação e comercialização.

centemente, os Estados Unidos da América. Sendo a responsável,
Sofia Carlos, Cônsul da Costa do Marfim em Portugal, é também um
objetivo da Marmalcoa abrir portas ao mercado Africano, em especial
à África do Oeste.
Para a nossa entrevistada, “a extensa variedade de pedra natural
proporciona ao nosso país uma posição de destaque no cenário mundial e um forte contributo para a criação de riqueza e sustentabilidade
do setor”. Contudo, lamenta que, “no que respeita à cooperação e solidariedade entre as empresas do setor, ainda esteja muito por fazer”.
Para Sofia Carlos, “o futuro do setor irá passar pela cooperação
empresarial entre produtores, construtores, prescritores e entidades
públicas, bem como por uma maior promoção da produção, quer
no mercado nacional como no externo, acompanhada por um
conhecimento mais aprofundado das suas características, por um
mais elevado domínio e conhecimento dos circuitos completos de
comercialização e, finalmente, pela profissionalização da gestão, em
todas as suas vertentes.
Num mercado cada vez mais competitivo, as intenções da
Marmalcoa passam agora por “solidificar a presença nos mercados
já implantados e apostar em novos desafios, não descurando uma
maior qualidade dos nossos produtos e serviços e, ao mesmo tempo,
contribuir para o desenvolvimento sustentável do país”.

