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GLOSSÁRIO (*) 

 

1. ACI – área de concentração industrial 

2. ADC – área de deposição comum 

3. AE – área de exploração 

4. AIEM – área de indústria extractiva de mármore 

5. Anexos de Pedreira – instalações e oficinas para os serviços integrantes ou 

auxiliares de exploração de massas minerais e exclusivamente afectos àquela, 

nomeadamente as oficinas para a manutenção dos meios mecânicos utilizados, as 

instalações para acondicionamento das substâncias extraídas, para os serviços de 

apoio imprescindíveis aos trabalhadores, bem como os estabelecimentos de indústria 

extractiva 

6. APA – área com potencial para aproveitamento 

7. APQ – associação portuguesa para a qualidade 

8. AQL – nível de qualidade aceitável 

9. Área cativa – a área declarada e definida como tal para exploração de mármores, 

nos termos do artº 37º do Dec. Lei no 90/90 e da Portaria nº 441/90 

10. Áreas classificadas – áreas que são consideradas de particular interesse para a 

conservação da natureza, nomeadamente áreas protegidas, sítios da Lista Nacional 

de Sítios, sítios de interesse comunitário, zonas especiais de conservação e zonas de 

protecção especial criadas nos termos da legislação em vigor 

11. ARIEM – área industrial de exploração de mármore e igual a ADC+AE+APA 

12. ASIMAGRA – associação portuguesa de industriais de mármores, granitos e ramos 

afins 

13. CAD – concepção assistida por computador 

14. CAE - projecto assistido por computador 

15. CAM – gestão da produção assistida por computador 

16. Caução – valor exigido ao titular de licença de pesquisa e/ou de exploração pela 

entidade licenciadora a fim de garantir o cumprimento das obrigações legais 

derivadas da licença e relativas ao PARP 

17. CCR – comissão coordenadora regional 
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18. CEQ – controlo estatístico da qualidade 

19. CEVALOR – centro tecnológico para o aproveitamento e valorização das rochas 

ornamentais e industriais 

20. CIM – gestão da produção integrada por computador 

21. Círculos de Qualidade – grupo de empregados que se encontram regularmente com 

a finalidade de identificar, recomendar e fazer melhorias nos métodos de trabalho 

22. CNC – centro com comando numérico computorizado 

23. Contrato – contrato de pesquisa e exploração ou só de exploração 

24. DRAOT – direcção regional do ambiente e do ordenamento do território 

25. DRE – direcção regional da economia 

26. DRELVT – direcção regional de economia de Lisboa e Vale do Tejo 

27. Entidade competente para aprovação do PARP – a DRAOT e o Instituto de 

Conservação da Natureza quando as pedreiras estejam situadas em áreas 

classificadas 

28. Entidades competentes para aprovação do plano de pedreira – a DRE e a 

entidade competente pela aprovação do PARP  

29. Entidades licenciadoras – câmara municipal (CM) e a DRE 

30. Escombros – resíduos do corte e serração da pedra 

31. Escombreiras – locais de deposição de escombros 

32. Explorador – titular da respectiva licença de pesquisa ou exploração 

33. ICN – instituto de conservação da natureza 

34. IDE – investimento directo estrangeiro 

35. IGA – inspecção geral do ambiente 

36. IGM – instituto geológico e mineiro 

37. INETI – instituto nacional de engenharia e tecnologia industrial 

38. INII – instituto nacional de investigação industrial 

39. IPA – instituto português de arqueologia 

40. ISO – organização internacional de normalização 

41. JIT (just in time) – produção sincronizada 

42. Job enlargement – alargamento de tarefas 

43. Job enrichment – enriquecimento de tarefas 

44. KAIZEN – melhoria continua envolvendo toda a equipa (gestão de topo, gestores 

intermédios e trabalhadores)  
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45. Layout - implantação 

46. Lamas – resíduos finos contendo água doce, resultantes do desmonte, preparação e 

transformação do mármore 

47. Licença de exploração – título que legitima o seu titular a explorar uma 

determinada pedreira nos termos do Decreto-Lei nº 270/2001 

48. Licença de pesquisa – título que legitima o seu titular a explorar a proceder à 

actividade de pesquisa nos termos do Decreto-Lei nº 270/2001 

49. Massas minerais – rochas e ocorrências minerais não qualificadas legalmente como 

depósito mineral 

50. Materiais resultantes da exploração e da transformação do mármore – todos os 

materiais comercializáveis ou não que resultem do desmonte e preparação do 

mármore, designadamente blocos, escombros, lamas industriais e terras 

51. MIL.STD – tabelas militares americanas de controlo de qualidade 

52. MBO – gestão por objectivos 

53. MO – mão-de-obra 

54. MRP – planeamento das necessidades de materiais 

55. MTD – melhores tecnologias disponíveis 

56. MOD – mão-de-obra directa 

57. Oficina de canteiro – núcleo industrial de carácter artesanal dotado de equipamento 

para a execução de cantaria, obras de arte e funerária 

58. OIT – organização internacional do trabalho 

59. PDM – plano director municipal 

60. Pedreira – conjunto formado pela área de extracção e zonas de defesa, pelos 

depósitos de massas minerais extraídas, estéreis e terras removidas e, bem assim, 

pelos seus anexos 

61. Pesquisa – conjunto de estudos e trabalhos anteriores à fase de exploração que têm 

por fim o dimensionamento, a determinação das características e a avaliação do 

interesse económico do aproveitamento da massas minerais, nele se compreendendo 

os trabalhos de campo indicados no anexo I ao Decreto-Lei nº 270/2001 

62. Plano ambiental de recuperação paisagística (PARP) – documento técnico 

constituído pelas medidas ambientais e pela proposta de solução para o 

encerramento e a recuperação paisagística das áreas exploradas 
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63. Plano de lavra – documento técnico contendo a descrição do método de exploração 

incluindo desmonte, sistemas de extracção e transporte, sistemas de abastecimento 

em materiais, energia e água, dos sistemas de segurança, sinalização e de esgotos 

64. Plano de pedreira – documento técnico composto pelo plano de lavra e pelo PARP 

conforme previsto no art. 42º do Decreto-Lei nº 270/2001 

65. Profundidade das escavações – diferença de nível entre a cota topográfica original 

de maior altitude e a cota de fundo da exploração 

66. PROZEA – plano regional de ordenamento do território envolvente do Alqueva 

67. PROZOM – plano regional de ordenamento do território da zona dos mármores 

(Vila Viçosa) 

68. PRP – plano de recuperação paisagística 

69. RAN – reserva agrícola nacional  

70. Recuperação paisagística – revitalização biológica, económica e cénica do espaço 

afectado pela exploração, pelas instalações necessárias à sua lavra e pelos depósitos 

das substâncias extraídas, desperdícios e terras removidas e bem assim pelos seus 

anexos 

71. REN – reserva ecológica nacional 

72. RH – recursos humanos 

73. ROI – rendibilidade do investimento  

74. Setup interno – preparação do posto de trabalho no local em que vai funcionar, 

com o equipamento parado 

75. Setup externo – tarefas de preparação do posto de trabalho exteriores ao local e ao 

equipamento 

76. SFP – sistema de produção flexível 

77. SPC – controlo estatístico do processo 

78. TI – tecnologias da informação 

79. TPM – manutenção preventiva total 

80. TQC/TQM – controlo de qualidade total / gestão da qualidade total 

81. UE – universidade de Évora 

82. Unidade de transformação primária de mármore – núcleo industrial dotado de 

equipamento de esquadrejamento e corte de blocos e comprimentos livres e de 

produção de ladrilho totalmente calibrado e sem acabamento 
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83. Unidade de transformação secundária do mármore – núcleo industrial dotado de 

equipamento de serragem e de corte de blocos, de polimento de chapa, de produção 

de ladrilho totalmente calibrado e com acabamentos diversos e de outros produtos 

acabados por medida 

84. Unidade de ordenamento – área que, pela sua complementaridade em matéria de 

exploração do recurso mármore, requer uma abordagem integrada e de conjunto, 

nomeadamente através de um estudo global com vista a identificar as áreas a sujeitar 

a um planeamento mais detalhado (plano de pormenor) e a estabelecer princípios e 

regras para esse nível de planeamento 

85. UNOR – unidade de ordenamento 

 

 

(*) Adaptado dos seguintes documentos: 

 Decreto Lei nº 270/2001 de 6 de Outubro 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 93/2002 de 7 de Fevereiro 


