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Um parceiro

de excelência
no setor do

granito

Sediada em Mondim de Basto, a NR Granitos é a
concretização de um projeto iniciado pelo empresário
Norberto Rodrigues, corria o ano de 2011. “Durante
muitos anos, trabalhei no setor do granito enquanto
encarregado geral de uma empresa”, recorda o nosso
entrevistado, sublinhando que “sempre tive muito gosto”
pela profissão. Desse momento à tentativa de criar uma
firma em nome próprio foi precisa apenas uma boa dose
de vontade, coragem e visão de mercado.
Hoje, a NR Granitos é um nome que acarreta já
respeito, experiência, conhecimento e seriedade no universo da compra e venda de diferentes tipos de granito
nacional, ainda que atribuindo especial importância às
variedades amarelas da região. De facto, e consciente
da importância de oferecer as melhores respostas a um
mercado cada vez mais exigente, Norberto Rodrigues
decidiu apostar também numa pedreira que lhe permitisse fazer a sua própria exploração de granito amarelo
de Mondim de Basto, de forma a combater a escassez
deste produto.
Contando atualmente com uma equipa de onze colaboradores dedicada e fiel à filosofia da NR Granitos,
Norberto Rodrigues fez questão de equipar a sua empresa com uma frota de quatro camiões (aos quais se soma
um alugado), que fazem “uma média de 400 a 600 km por
dia”, dentro do território nacional, confirmando-se assim
a dureza e dedicação que uma área como esta exige a
cada dia. Já relativamente ao estado do mercado português, Norberto Rodrigues reconhece que “o setor da
pedra, felizmente, tem estado a sustentar muita coisa”,
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Fazendo de palavras como a seriedade,
a qualidade e o profissionalismo as suas
grande regras, a NR Granitos é uma
empresa que começou na compra e
venda de vários tipos de granito, mas que
também já se aventura na exploração de
uma pedreira.
embora o empresário também acredite que entidades como
a Câmara Municipal poderiam ter um papel mais ativo no
apoio às firmas que operam no granito.
“No que toca a esta área, temos muito para andar em
Portugal”, afirma o nosso entrevistado, lembrando que
“falta uma coisa muito importante: a união entre as pessoas
do setor”. Por outro lado, e num esforço para contrariar
esta tendência, a NR Granitos faz questão de estabelecer
boas relações com parceiros e fornecedores, de forma a
garantir a qualidade de todo o material aqui comercializado
e trabalhado.
A pensar no futuro, Norberto Rodrigues fala na vontade
de crescer com sustentabilidade e de incorporar ainda mais
o setor dos transportes no seu dia-a-dia – tendo criado
uma firma que arrancará em breve nessa área. Há, por
fim, a vontade de criar novos postos de trabalho e, desse
modo, contibuir para o bem-estar da região à medida que
se continuará a lutar pelo sucesso e reconhecimento do
granito amarelo de Mondim de Basto.

