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O presente documento contém as regras gerais aplicáveis a todas as empresas
aderentes da marca StonebyPORTUGAL.

O presente regulamento é aplicável a empresas que atuam no setor da pedra natural,
nomeadamente:
▪
▪
▪

Extração
Transformação
Trading

A StonebyPORTUGAL é a marca coletiva do setor da Pedra Natural que pretende
projetar internacionalmente Portugal, a excelência da Pedra Natural Portuguesa e o
Saber-Fazer Português.
Esta marca pretende aumentar a visibilidade da qualidade da pedra nacional de modo a
contribuir para a sua valorização, através da promoção de empresas com produtos,
materiais e aplicações com qualidade.
Esta iniciativa foi desenvolvida com o intuito de unir e reforçar o trabalho já feito em
vários momentos, e agregar numa única plataforma os vários materiais de apoio à
promoção e comunicação da pedra portuguesa.
Pretende-se garantir informação técnica que permita a defesa desta qualidade, bem
como ferramentas de comunicação e venda direta das empresas para quem nos visita,
sejam prescritores nacionais ou internacionais. A versatilidade das suas aplicações é
evidenciada pela apresentação de um portfólio de obras e peças emblemáticas feitas
com a nossa pedra, que concretizam as vantagens de forma excecional, por este mundo
fora.
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Esta organização aposta firmemente na internacionalização da sua marca, recorrendo
essencialmente:
▪
▪
▪
▪
▪

Ao contato com os principais prescritores da pedra natural a nível internacional
À organização de iniciativas/eventos específicos na área da pedra natural para
divulgação dos benefícios StonebyPORTUGAL
À avaliação dos estudos de mercado disponíveis, definindo estratégias de
divulgação da marca
À participação em feiras Nacionais e Internacionais
À publicidade da marca, nomeadamente através das redes sociais

A adesão à marca StonebyPORTUGAL é gratuita e deve ser apresentada através do
envio da seguinte documentação1:
1.
2.
3.

Formulário de adesão – Anexo I (disponível também em
www.stonebyportugal.com )
Logotipo da Empresa
Máx. de 6 fotografias de produtos e/ou projetos da empresa
(Resolução 72 dpi)

O formulário de adesão deve ser assinado por representantes autorizados da empresa
candidata à adesão da marca.

Será efetuada uma análise prévia da documentação enviada tendo como objetivo verificar
se se encontram reunidas as informações necessárias para avançar com o processo e com
a publicação dos conteúdos no StonebyPORTUGAL.
Face ao resultado da análise da documentação efetuada pelos Gestores da Marca, serão
comunicadas à empresa se estão ou não reunidas as condições para a adesão à marca.

1

Os documentos e dados solicitados devem ser enviados para info@stonebyportugal.com
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As empresas deverão respeitar as normas gráficas da marca de forma que a mesma
comunique de forma harmoniosa. Os elementos básicos da identidade da
StonebyPORTUGAL são as formas, cores e tipo de letra que solidificam a identidade da
marca.
O Manual de Normas Gráficas está anexo ao presente regulamento (Anexo II).

Havendo lugar a reclamação na sequência do processo de adesão à marca ou em qualquer
outra situação, a mesma deve ser dirigida, pelo requerente ou titular, à
StonebyPORTUGAL, através do email info@stonebyportugal.com
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Nome da Empresa
CAE (s)
Endereço (sede)
Website
Email
Telefone

Breve Descrição da
Empresa (PT)

Máx. 500 caracteres

Breve Descrição da
Empresa (EN)

Máx. 500 caracteres

Nome
Email
Telefone/Telemóvel

Extração
Extração + Transformação
Transformação
Trading

Sim
Não
Quais?

Sim
Não
Quais?

1
2
3
4
…

1
2
3
4
5
…

1.

No caso da (s) pedra (s) explorada (s) não constar da base de dados da plataforma StonebyPORTUGAL
deverá ser enviada em anexo fotografia em alta resolução da pedra e respetiva declaração de desempenho/
relatórios de ensaio.

1
2
3
4
5
…

Facebook
Instagram
Linkedin
Twitter
…

Documentos a anexar à Ficha de Adesão:
- Logotipo da Empresa
- 6 fotografias de produtos/ projetos da empresa
Li e aceito a Política de Privacidade e de Proteção de Dados pessoais e autorizo a StonebyPORTUGAL ao
tratamento dos referidos dados e aceito o acesso aos mesmos, pelos colaboradores da ASSIMAGRA que
desenvolvam qualquer das atividades necessárias em prol da utilização da marca.

________________________________________________________
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA E CARIMBO)

www.stonebyportugal.com

•
•
•
•
•

Nas redes sociais
No website da empresa
Na assinatura de email
No estacionário da empresa
Nas suas participações em feiras

