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Em curso está um pedido de aditamento que pretende ver aumentada a dimensão da área de extração. Com essa
solução, Norberto Rodrigues alarga a área de extração, mas também alavanca um projeto de diminuição do ruído gerado. “Estamos a fazer um caminho com talude que nos permitirá – no devido tempo – trabalhar a um nível mais baixo,
provocando menor ruído”, explica.
A expansão da pedreira é pensada por Norberto Rodrigues com grande cuidado, sendo sua pretensão que esta evolua de forma harmoniosa, gerando o menor impacto ambiental possível, e conferindo maior conforto aos trabalhadores
e a todos os clientes que visitem o espaço – um circuito em torno da zona de extração está já a ser conjeturado, por
exemplo; por outro lado, no verão, o calor e o ambiente natural das pedreiras propicia a presença constante de uma
nuvem de pó prejudicial a quem convive diariamente com este cenário. Nesse sentido, na NR Granitos há o cuidado de
várias vezes ao dia molhar a zona envolvente à área de
extração, tornando o ambiente mais limpo.
Na NR Granitos, o investimento em equipamentos inovadores e em viaturas é uma constante. Atualmente, está
a ser ultimada a construção do escritório e a colocação
de uma balança que vai permitir um melhor controlo de
todas as entradas e saídas de carga. Em 2020, está nos
planos a aquisição de máquinas de fio que permitem o
corte da pedra com elevada precisão, a par da rentabilização do espaço.
Assertivo no cumprimento da lei, em final de conversa
Norberto Rodrigues não deixa de expor a sua indignação
perante a excessiva cadência de processos burocráticos
que têm dificultado o crescimento da empresa, a contratação de mais postos de trabalho e o fluxo natural do trabalho da pedreira. Conclui, reforçando a importância dos
seus colaboradores para o sucesso do projeto: “Agradeço
a todos os meus colaboradores, pois o nosso sucesso é
uma conquista coletiva”.

Exemplo de boas práticas no
setor da pedra

Norberto Rodrigues transporta para o seu papel de empresário uma forte visão social que se
reflete tanto no seu estilo de liderança como na ponderação de cada ato de gestão. Com objetivos
bem definidos, o rigor e o método de trabalho que incute a toda a sua equipa têm permitido impulsionar este projeto que, naturalmente, conquistou o reconhecimento dos clientes pela experiência e
seriedade de resposta num mercado cada vez mais exigente.
Iniciando atividade no âmbito da compra e venda de diferentes tipos de granito nacional, hoje a NR
Granitos agrega a vertente da exploração e transporte, após a aquisição de uma pedreira de granito
amarelo, localizada no sopé do monte da Senhora da Graça, e do reforço da sua frota de camiões.
Atuando num setor que não raras vezes é associado a fortes questões de impacto ambiental, o
nosso entrevistado apresenta-nos com orgulho a pedreira que adquiriu e conta-nos os projetos que
tem em mente para o local. O cuidado que verificamos na organização do espaço é reforçado pelas
suas palavras e planos definidos.
Falamos de uma pedreira com área de extração, áreas de escombros e áreas de devesa, que
preveem a arborização de todo o espaço circundante.
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A NR Granitos, projeto iniciado por Norberto Rodrigues em 2011, revela
um ritmo de crescimento constante e consistente. Sediada em Mondim de
Basto, e a laborar no mercado do granito, esta empresa dá novos passos
que ampliam a sua oferta e capacidade de resposta.
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