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STONE.PT, A MARCA DA PEDRA PORTUGUESA 

 

Stone.PT alia o esforço de Marketing e Internacionalização, à garantia de um produto nacional de 

qualidade, certificado pela APCER, que distingue a Pedra Portuguesa de todos os produtos da 

concorrência. 

 

Vantagens da utilização da marca StonePT pelas empresas do setor 

A certificação de produtos é um instrumento que permite aos fabricantes demonstrarem de uma 

forma imparcial e credível a qualidade, a fiabilidade e as performances dos seus produtos na medida 

em que: 

 Reforça a confiança dos clientes 

 Faz a diferença face aos concorrentes 

 Aumenta a competitividade através da redução dos custos da não qualidade 

 Reforça a imagem da empresa 

 Facilita o acesso a novos mercados 

 Permite evidenciar o cumprimento de requisitos regulamentares 

O uso da marca de certificação de produto StonePT possibilitará às empresas o uso de uma nova 

linguagem para comunicarem tecnicamente com os seus clientes e prescritores nacionais e 

internacionais, através de uma imagem credível e confiável, que promova novas relações de consumo 

da Pedra Natural Portuguesa. 

 

Âmbito de atribuição da Marca StonePT 

A MARCA StonePT para as empresas do setor das Pedras Naturais – designadamente do subsetor de 

rocha ornamental – pode ser concedida para quatro sub-sistemas, com selos distintos (CERTIFIED, 

VERIFIED, QUALIFIED e MANAGMENT): 
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CERTIFIED 

É o selo de CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO, mas com as vantagens de ser utilizado na 

imagem da empresa. É atribuído à empresa que comprova o facto de comercializar 

produtos de pedra portuguesa certificados, os quais estão definidos destro de um 

âmbito com consulta aberta ao público em geral. O Controlo da denominação da 

origem será efetuado através da classificação atribuída a cada pedra (a matéria-

prima original) que será equivalente/rastreada às estabelecidas através de 

instituições nacionais (tais como o LNEG – Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia) ou internacionais ao nível da nomenclatura (tais como as especificações 

na norma EN 12440). 

 

VERIFIED 

É o selo de VERIFICAÇÃO AMBIENTAL do PRODUTO de Pedra Natural Portuguesa, 

com a vantagem de demonstrar que a sua atividade é cumpridora dos requisitos 

ambientais, bem como reconhecer a pedra como um produto “verde”. 

 

 

QUALIFIED 

É o selo de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do PRODUTO de Pedra Portuguesa, que 

demonstra e comprova a qualificação técnica e de segurança da actividade. 

 

 

MANAGEMENT 

É o selo de GESTÃO atribuído à empresa que detém um processo de gestão 

adequado ao contexto da sua atividade. 

 

 

A Marca e as submarcas, depois de concedidas, podem ser utilizadas nos mais variados suportes de 

comunicação de cada empresa com clientes, fornecedores ou para demonstrar a competência técnica 

em concursos públicos (nacionais e internacionais). 

Como obter a marca StonePT? 

Contacte a ASSIMAGRA ou a Organização StonePT através do website www.stone-pt.com ou do e-

mail info@stone-pt.com 

 

http://www.stone-pt.com/
mailto:info@stone-pt.com
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ANUÁRIO STONE.PT 

 

CAMPANHA INTERNACIONAL STONE.PT 

 FOTOS DE SUPORTES PUBLICITÁRIOS DE RUA 

 FOTOS DAS PRESENÇAS EM FEIRAS INTERNACIONAIS E DA DIVULGAÇÃO EFETUADA 

 

Filmes STONE.PT - Clique nos títulos: 

 STONE.PT (EN) 

 STONE.PT 

 STONEPT – DESIGNING WITH NATURAL STONE PORTUGAL 2014 

 FORMAÇÃO - ALARGAMOS HORIZONTES 

 STONE.PT -QUALIDADE 

 STONE.PT -TRATAMENTO 

 STONE.PT - COMUNICAÇÃO 

 STONE.PT - TESTEMUNHOS 

 STONE.PT - VERIFIED 

 STONE.PT - QUALIFIED 

 STONE.PT - MANAGEMENT 

 STONE.PT CERTIFIED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../Squarespace/Home/Projeto%20STONE%20PT/ANUARIO.pdf
../../Squarespace/Home/Projeto%20STONE%20PT/Fotos+de+suportes+publicitários.pdf
../../Squarespace/Home/Projeto%20STONE%20PT/Fotos+presença+em+Feiras+internacionais+e+divulgação+efetuada.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YtoU1pYgVac
https://www.youtube.com/watch?v=wY-KynXwFPQ
https://www.youtube.com/watch?v=ORjUZrI_MuI
https://www.youtube.com/watch?v=Tb9UHky5mwA
https://www.youtube.com/watch?v=EQeKjY1JiiI
https://www.youtube.com/watch?v=ax0DMg-Yy70
https://www.youtube.com/watch?v=f9DKygYy5z8
https://www.youtube.com/watch?v=PgzBhWUR7S8
https://www.youtube.com/watch?v=bbImZrm-kT0
https://www.youtube.com/watch?v=5dqJEB1J0L0
https://www.youtube.com/watch?v=B6UHD9QPNK4
https://www.youtube.com/watch?v=DAKM7AexAlk

