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A Assimagra é uma associação patronal privada, fundada em 1964, que representa a indústria portuguesa dos 
recursos minerais, designadamente a indústria extrativa, transformadora e/ou comércio de pedra natural, minerais 
industriais e minérios metálicos. 

Os seus associados encontram na ASSIMAGRA um pilar de defesa e apoio permanente, capaz de dar respostas e 
propor orientações ao setor dos recursos minerais, enquanto um todo, e às empresas, individualmente, contribuin-
do para o seu desenvolvimento tecnológico e económico e potenciando a capacidade de atuação comercial no 
mercado. 

Quem pode ser sócio? Empresas de:
• Extração, transformação e comércio de Rocha Ornamental 
• Extração, transformação e comércio de Rocha Industrial 
• Setor Mineiro
• Tecnologias aplicadas à Indústria Extrativa e Transformadora
• Outros cuja atividade se relacione com a atividade extrativa e/ou transformadora

INTERNACIONALIZAÇÃO QUALIFICAÇÃO,
AMBIENTE E TERRITÓRIO

• Dinamizar uma estratégia de posicionamento internacional 
e de penetração em novos mercados através da Marca Setorial 
StonebyPORTUGAL

• Representar o setor dos Recursos Minerais nas negociações de 
contrato coletivo de trabalho

• Promover a Pedra Portuguesa através de projetos 
diferenciadores

• Certificar as empresas e a origem da pedra portuguesa através 
da marca StonePT

• Estabelecer parcerias estratégicas com vantagens e benefícios 
para as empresas associadas

• Assegurar apoio técnico qualificado à atividade empresarial do setor

• Potenciar o aumento da vida útil das pedreiras em Portugal, 
intervindo nas políticas de planeamento e ordenamento do território

• Organizar participações coletivas em feiras e missões internacionais 
com financiamento às empresas

• Disponibilizar acesso a informação jurídica, fiscal e económica

• Organizar sessões de esclarecimento, seminários e conferencias 
sobre temas importantes para o setor

• Elaborar estudos e documentos setoriais

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

As quotizações a favor das associações empresariais são dedutíveis a 150% do seu valor 
até 2% do total de volume de negócios, para efeitos de IRC.
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A excelência da pedra
natural portuguesa

MARCAS PARA ASSOCIADOS

Gerimos a Marca Stone-PT. A certificação StonePT foi desenvolvida especifica-
mente para as empresas de pedra portuguesa com o objetivo de demonstrar a quali-
dade do produto final e facilitar a exportação de produtos, através de um sistema de 
selos concedidos em categorias distintas que podem ser aplicados à empresa, aos 
produtos, matérias-primas e às suas aplicações.

Lideramos a parceria S-Tone. Um sistema que agrega soluções fornecidas pelos 
nossos parceiros, obedecendo a requisitos específicos de competência.

CONTACTE A PARCERIA

CERTIFIQUE A SUA EMPRESA



 

PARCEIROS/FILIAÇÕES

PORTO
Campus LNEG – S. Mamede Infesta
Rua da Amieira, Apartado 1115
4466-901 S. Mamede de Infesta

PORTO DE MÓS
Largo do Rossio, Edifício S.Pedro,
Escritório nº5, 
2480-314 Porto Mós
Tel: (+351) 244 49 18 03

ÉVORA
Parque Industrial 
e Tecnológico de Évora
Edifício PACT
7005-841 Évora

BRUXELAS
INTRAW – International Raw 
Materials Observatory
Rue Vautier 54
1050 Brussels, Belgium

LISBOA
Rua Aristides de Sousa Mendes, 3B
1600-412 Lisboa
Tel: (+351) 21 712 19 30
Tel: (+351) 21 712 19 39
assimagra@assimagra.pt

Para mais informações, por favor entre em contacto connosco SEJA NOSSO ASSOCIADO


