
 

    

Em conformidade com o ponto 10.2 do regulamento do Prémio Arquétipo, o Júri vem prestar os 

seguintes esclarecimentos às questões apresentadas através do Micro-site do Prémio: 

 

 

Resposta: De acordo com o Regulamento do Prémio Arquétipo, o ponto 4. “Calendário”, encontrava-se 
previsto que o período para a apresentação de pedidos de esclarecimentos decorreria até o dia 15 de 
Abril e as repostas a esses pedidos de esclarecimento, até o dia 30 de Abril.  

Também previa este ponto que, entre Janeiro e Março de 2020, iriam ser agendadas Visitas às Empresas, 
que entretanto ficaram programadas para os dias 9, 19 e 26 de Março, respectivamente às empresas 
Mapp, Arch-Valadares e Filstone. 

No entanto, estas visitas não foram concretizadas, constrangimento este que  decorre unicamente da 
situação de estado de emergência nacional motivado pela situação epidemiológica provocada pela 
doença COVID-19.  

Face às expectativas criadas aos candidatos e uma vez que se mantem o estado de emergência e 
isolamento social e, por tal motivo as visitas previstas não podem ser realizadas, houve a necessidade de 
alterar as datas para os pedidos de esclarecimentos e as respectivas respostas, de modo a possibilitar ao 
candidatos a apresentação de qualquer dúvida que possa surgir pela análise do regulamento e anexos 
do Prémio. 

As datas passaram a ser: para a solicitação de pedidos de esclarecimentos até o dia 27 de Abril e para a 
divulgação das repostas aos pedidos de esclarecimento até o dia 04 de Maio.  

Fazemos nota que em conformidade com o número 9 do Regulamento, as concretização de visitas às 
empresas encontra-se prevista. No entanto salientamos que a presença nas visitas não é condição 
obrigatória para a presentação de proposta. 

Assim, consideramos que as novas datas anunciadas no documento “Adenda1_AlteracaoCalendario” são 

compatíveis com os objectivos que se pretendem alcançar com a 2.ª Edição do Prémio Arquétipo.  

 

 

Resposta: Não temos esse dado. No entanto, enviamos em anexo o nosso catálogo, onde constam as 
informações técnicas de cada uma das nossas massas comercializadas. 
 

Pergunta: Bom dia, de acordo com o documento libertado recentemente < Adenda1_AlteracaoCalendario > 

questiono se as datas apresentadas estão de facto compatíveis com o decorrer normal do concurso. 

Presumo ser uma gralha mas de qualquer modo aguardo confirmação. Obrigado. Bom trabalho. 

Pergunta: (para a Filstone) Qual é o coeficiente de condutibilidade térmica das pedras "macias" como o calcário ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Resposta: Relativamente à dimensão dos blocos, poderão ser considerados os limites máximos de 2,50m 

(comprimento) X 1,70m (altura). Já a espessura/largura terá 1,5m (valor aproximado). As dimensões da chapa 

de pedra, já finalizada, variam consoante diversos fatores, designadamente com a resistência da pedra, a 

legislação do país em que a pedra é utilizada e a própria aplicação. No mínimo terá 1cm, o habitual é entre 

1cm a 3cm, podendo variar até vários centímetros.  

 

Pergunta: (para a Filstone) Quais são os diferentes tamanhos (comprimento, espessura e largura) dos blocos ao 

longo das diferentes fases de corte, desde a extracção até aos cortes finais? 


