


A nossa essência
Our essence
A S.TONE foi criada com o principal objetivo de repre-
sentar todas as entidades prestadoras de serviços ao 
setor da pedra natural. É uma estrutura independente 
que pretende assegurar a competitividade e excelên-
cia do serviço prestado, assim como a estabilidade e 
crescimento do setor.

Junto de todos os intervenientes no setor da pedra 
natural, a S.TONE promove o acesso a recursos téc-
nicos como testes, ensaios, certificações e knowhow, 
com vista a um maior reconhecimento e penetração 
internacional.

Fechamos o gap que existe entre quem precisa dos 
serviços e quem os fornece: pretendemos ser um 
mediador entre as exigências internacionais de cer-
tificação e a oferta de serviços da nossa rede de par-
ceiros, gerando valor para ambas as partes.

       

S.TONE was created to represent all entities providing 
services to the natural stone sector. It is an indepen-
dent structure that aims to ensure the competitive-
ness and excellence of the services provided, as well 
as to improve stability and growth.

S.TONE promotes access to technical resources such 
as tests, trials, certifications and know-how, that can 
be used by its members to attain international recog-
nition as well as to increase market penetration.

Our goal is to guarantee that the services offered 
by our network are in accordance with international 
certification requirements, generating value for both 
parties.





Os nossos clientes
Our clients
Empresas e indivíduos que atuam na área da pedra 
natural e que exigem ensaios realizados em labora-
tórios acreditados, auditorias, consultoria, formação, 
entre outros, e ainda um conhecimento detalhado so-
bre mercados internacionais.

Ganham:

Potenciar a exportação através do acesso a serviços 
de elevada credibilidade e com reconhecimento inter-
nacional.

Desenvolvimento de novos produtos através de serviços 
adequados às diversas fases de conceção, teste, valida-
ção e integração, que garantam valor acrescentado.

Entities that provide services for the natural stone 
sector which together offer a full range of internation-
ally recognized trials.

They will gain:

Increase in business volume, through a single brand 
that promotes the services of each entity.

Major international recognition.

Companies and individuals working with natural stone 
that want to be informed about the natural stone mar-
ket and that may require laboratory tests, technical re-
ports, certifications, etc.

They will gain:

Increased exporting potential, due to high credibility 
services that are internationally recognized.

Stronger product development, through services suit-
able for the various phases of concept, test, validation 
and integration, obtaining products with added value 
to customers.

Os nossos parceiros
Our partners
Entidades que fornecem serviços de qualidade para o 
setor da pedra natural e que, em conjunto, oferecem 
uma gama completa de ensaios reconhecidos interna-
cionalmente.

Ganham: 

Incremento do volume de negócio através de uma 
marca que promove de forma inteligente os serviços 
de cada entidade.

Maior reconhecimento internacional.



Como funciona
How it works

Não somos uma empresa, somos um sistema que 
agrega soluções fornecidas pelos nossos parceiros, 
obedecendo a requisitos específicos de competência.

WEBSITE

Clientes contactam a S.TONE, através 
do website, para contratar serviços
integrados no sector da pedra.

Our clients contact S.TONE through
the website, where they can
choose and contract any of the
available services.

No website encontram, entre outros:
- Lista de entidades e respetivos serviços;
- Localização geográfica e possibilidade
   de agenda.

On the website they can find:
- A list of entities and their services;
- Geographical location and schedule availability.
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CLIENTES

Os parceiros comunicam diretamente com 
os clientes de forma a agilizar o processo.

Todos os ensaios, certificações, acreditações,
pareceres, e outros, são emitidos com o selo S.TONE.

Caracterização | Laboratório | Certificação | Engenharia
Geologia | Consultoria | Novas tecnologias

Todo o processo de ensaio e certificação entre
entidades e clientes processa-se sem a intervenção
da S.TONE.

Partners communicate directly with
customers to streamline the process.

The entire testing and certification process between
entities and clients is processed without
S.TONE’s intervention.

LABORATÓRIOS
PARCEIROS

CLIENTS
All tests, certifications, accreditations, technical opinions,

and others are issued with the S.TONE stamp.

Characterization | Laboratory | Certification | Engineering
Geology | Consulting | New technologies

PARTNER LABS
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We are not a company; we are a system that
aggregates solutions provided by our partners, that 

must comply with specific competence requirements.



Os nossos serviços
Our services

Físicos
Resistência
Durabilidade

Physical
Resistance
Durability

Consultoria
Formação
Projetos de Investigação e Desenvolvimento
Engenharia e Design de Produto
Desenvolvimento de Projetos de BIM
(Building Information Modeling)
Cartografia Geológica
Estudos de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)

Consulting
Training
RTD Projects
Dimensioning and facade designs
Product Design and Engineering
Project Development in BIM 
(Building Information Modeling)
Geological Mapping
Life Cycle Assessment studies

StonePT
Marcação CE e Certificação de Produto
Auditorias

Stone PT
CE marking and Product Certification
Audits



Parceiros S.TONE
S.TONE partners

Plano Internacional
Internacional plan

Numa lógica de crescimento e aumento de credibilidade, outras 
entidades serão convidadas a integrar o sistema S.TONE. As mes-
mas devem ter capacidade de realização de serviços relevantes 
para a fileira da pedra natural (ensaios, inspeções, certificações, 
outros serviços técnicos).

FRONTWAVE: Empresa portuguesa especializada em pedra na-
tural cujo foco é a projetar, desenvolver e implementar produtos e 
tecnologias de fabricação para o setor industrial da pedra natural e 
materiais afins.

CTCV:  A CTCV é uma Entidade do Sistema Científico e Tecnológico, 
certificada pelo CERTIF de acordo com a NP EN ISO 9001 e com 
laboratórios credenciados pelo IPAC de acordo com a norma NP EN 
ISO / IEC 17025, para a realização de análises e testes.

ITECONS: Associação sem fins lucrativos com uma vasta expe-
riência na prestação de serviços de Investigação, Ensaio, Consulto-
ria e Formação em diversas áreas, com destaque para as vertentes 
da Construção, da Energia, do Ambiente e da Sustentabilidade.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA: Fundado em 2009, o Laboratório 
HERCULES é uma infraestrutura de pesquisa da Universidade de 
Évora, dedicada ao estudo e promoção do patrimônio cultural, com 
foco na integração de metodologias e ferramentas de ciências físi-
cas e materiais através de uma abordagem interdisciplinar.

É da responsabilidade da S.TONE estabelecer contac-
tos, parcerias e protocolos com entidades estrangeiras 
de modo a haver um reconhecimento técnico interna-
cional dos resultados emitidos ao abrigo da marca.

Organizações Internacionais
International Organizations

Mercados Externos
External Markets

Laboratórios Internacionais
Internacional Labs

In a logic of growth and sustained credibility, other entities will be in-
vited to integrate the S.TONE system. They must be able to perform 
services relevant to the natural stone industry (tests, inspections, 
certifications, other technical services).

FRONTWAVE: Portuguese company specialized in natural sto-
ne. Our goal: to design, develop and implement products and ma-
nufacturing technologies for the natural stone & related materials 
industrial sector.

CTCV: CTCV is an Entity of the Scientific and Technological System, 
certified by CERTIF according to NP EN ISO 9001 and with labora-
tories accredited by IPAC according to the norm NP EN ISO / IEC 
17025, for the performance of analysis and testing.

ITECONS: Non-profit association that acts as a dynamic interfa-
ce of knowledge between scientific community and industry, provi-
ding applied research, testing, consultancy and training services in 
the fields of construction, energy, environment and sustainability.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA: Established in 2009, HERCULES 
Lab is a research infrastructure from University of Évora, devoted 
to the study and valorization of cultural heritage, focusing on the 
integration of physical and material sciences methodologies and 
tools using interdisciplinary approaches.

It is S.TONE’s responsibility to establish contacts, part-
nerships and protocols with foreign entities in order to 
have an international technical recognition of the re-
sults issued under its brand.



UMA INICIATIVA | AN INITIATIVE

www.s-tone.pt
info@s-tone.pt | +351 217 121 930

Parque Industrial e Tecnológico de Évora (Edifício PACT)
Herdade da Barba Rala, Rua Luís Adelino Fonseca, Lote 1A

7005-841 Évora


