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Rua Aristides de Sousa Mendes, 3-B, 1600-412 Lisboa
Tel: +21 712 19 30 | Fax: +21 712 19 39

WWW.ASSIMAGRA.PT

Apresente projetos, produtos 
e/ou serviços que contribuam 
para o desenvolvimento de 
processos criativos, inovadores 
e empreendedores que fomentem 
a utilização de Pedra Natural.

Entre 15 de Setembro 
e 15 de Dezembro de 2014



Jovens até aos 30 anos e estudantes do ensino 
universitário das áreas de arquitetura, design, engen-
haria, gestão ou afins, isoladamente ou em grupos até 
4 pessoas.

Areas a concurso
i. Intervenções com pedra natural no Espaço Público 
ou em projetos arquitetónicos, devendo ser definida 
uma área concreta de intervenção, preferencialmente 
em articulação com uma Câmara Municipal. Nestas 
intervenções, o elemento pedra deverá ser marcante 
podendo haver fusão com outros materiais. Poderão 
ser integradas ações a nível de mobiliário urbano, 
novas aplicações em pedra, recuperação e requalifi-
cação de espaços e de edifícios.

ii. Novas ideias de produtos e serviços tendo a pedra 
natural como material de base, podendo contemplar a 
criação de marcas e de produtos diferenciados e inova-
dores; novos projetos, soluções e aplicações em pedra 
incluindo na arquitetura e decoração de interiores.

iii. Novas ideias de negócio com pedra natural, incluin-
do sistemas de produção, formas de comercialização, 
promoção e apresentação de produtos.

As candidaturas poderão ser entregues por correio 
ou presencialmente na ASSIMAGRA (em qualquer 
uma das suas delegações), ou na delegação do 
CEVALOR no Porto.

A inscrição no Concurso deverá ser formalizada e 
submetido através de preenchimento de formulário de 
candidatura disponível no site www.assimagra.pt

A apresentação da ideia deve ser entregue em formato 
digital, em envelope fechado, acompanhada dos 
elementos essenciais para a análise da Ideia Criativa e 
Inovadora, devendo seguir a seguinte estrutura: 

A avaliação das candidaturas a concurso será 
efetuada por um grupo de avaliação multifacetado 
e de elevada competência técnica, havendo uma 
grelha clara de avaliação,disponível no regula-
mento.

Os 3 primeiros classificados receberão um prémio 
pecuniário e a oportunidade de concretizar a sua 
ideia numa empresa ou território 

Formulário de candidatura (preenchido) 
disponível no site www.assimagra.pt

Apresentação ppt da Ideia de Projeto 
(até 20 slides) ou vídeo até 3 minutos 

Desenho(s) técnico(s) e/ou maquete(s), 
quando justificável  

Outros elementos ou indicações rele-
vantes para a avaliação da candidatura

15.12.2014

15.09.2014
Regulamento, ficha de 
inscrição e formulário de 
candidatura disponíveis 
no site www.assimagra.pt

Esclarecimentos através do e-mail 
cmarques@assimagra.pt

PRAZO

Destinatarios´

´

Avaliacao e Premios´
´

~

Inscricao e candidatura
´

~
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