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QUESTÕES FUNDAMENTAIS 

 

As principais questões no âmbito da Competitividade/Produtividade que o trabalho 

analisa são as seguintes: 

 Problemas relacionados com a Prospecção e a Extracção nas pedreiras; 

 Problemas na Transformação; 

 Qualidade; 

 Barreiras à actividade no Sector; 

 Investigação e Desenvolvimento. 

 

1. Prospecção e Extracção 

a. Problemas 

P1. Deficiente pesquisa e prospecção que pode conduzir a uma orientação errada 

do esforço de exploração e a um mau Plano de Lavra. 

P2. Elevado nível de desperdícios proveniente da má pesquisa/prospecção. 

b. Soluções 

S1. As pedras naturais existem no subsolo com uma distribuição passível de ser 

bem identificada. 

 Através de um reconhecimento adequado do afloramento pode determinar-se 

a orientação mais adequada para extrair material, maximizando a 

rentabilidade dos investimentos na pedreira, de par com o aumento da vida 

útil desta (4ª dimensão). 

 O recurso a técnicas como a cartografia geológica temática e a foto-

interpretação geológica permite uma aproximação bastante razoável da 

massa em estudo, que é complementada pelo levantamento do estado de 

fracturação do afloramento através de sondagens. 

 Estas últimas são o método mais corrente de identificação da massa. 

Contudo, são caras e as empresas evitam frequentemente recorrer a elas, 

procurando definir direcções de exploração em função do aspecto visual das 

explorações vizinhas. 

 O emprego combinado das  técnicas de detecção remota reduz o volume de 

sondagens e, consequentemente, os investimentos nesta fase, já que as duas 

primeiras técnicas são mais baratas. 
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S2. Uma boa prospecção conduz à definição das áreas mais favoráveis a uma 

extracção devidamente orientada, o que permite a redução do volume de 

desperdícios e do investimento nesta fase, complementado por um aumento 

da vida útil da pedreira e da sua rentabilidade. 

2. Transformação 

a. Problemas 

P1. Organização deficiente das Operações, quase artesanal na maioria das 

empresas (não esquecer que a grande maioria são PME’s); 

P2. Elevado volume de desperdícios e resposta pouco flexível e oportuna; 

P3. Reduzido investimento em I&D; 

P4. Elevados custos da energia e da dos transportes, bem como vias de 

comunicação deficientes.  

b. Soluções 

S1. Torna-se necessário implementar uma melhoria da organização existente 

recorrendo ao emprego mais intenso de especificações, normas e outros 

documentos de padronização de procedimentos, com redução da 

aleatoriedade e da decisão casuística; 

S2. A utilização de sistemas de CAD/CAM/CIM/CAE, já existentes em várias 

empresas mais avançadas, permite uma melhor coordenação da produção e 

uma ligação mais expedita entre o Planeamento e Controlo de Produção e as 

Operações na Oficina, com redução do número de erros e do volume de 

desperdícios. 

 O emprego destas ferramentas implica, contudo, que as empresas tenham 

uma dimensão adequada, de forma a permitir a rentabilização do 

investimento. 

 Em qualquer caso e com excepção de PME’s com actividade local, o 

crescimento das nossas empresas é imperioso, se quiserem ganhar dimensão 

competitiva internacional, condição básica de sobrevivência. 

 A extensão ao mercado internacional não pode ser feita com base em 

produção em massa na procura de economias de escala e em competir pelo 

preço. 

 As empresas terão que orientar-se para uma produção diferenciada, baseada 

em tecnologia moderna e em economias de variedade, que possibilitem uma 

resposta rápida e flexível a uma procura cada vez mais segmentada. 
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 Este esforço implica uma atenção redobrada sobre a cadeia de valor 

integrando concepção, inovação, produção, comercialização e pós-venda;  

S3. Para consolidarem a sua vantagem competitiva impõe-se que as nossas 

empresas aumentem a qualificação dos seus RH e o investimento em I&D, 

criando a Infraestruturas que potenciem o esforço ao longo da cadeia de 

valor; 

S4. Para melhorar a competitividade o Estado deverá criar condições de paridade 

em termos do custo dos factores de produção, fazendo-os equivaler aos que 

se verificam nos países que concorrem no segmento de mercado de preço 

mais elevado, para produtos de maior valor acrescentado, em que queremos 

entrar. 

3. Qualidade 

a. Problemas 

P1. A valorização da pedra natural não depende fundamentalmente das suas 

características químicas, físicas ou mecânicas, mas de critérios de estética ou 

beleza que são muito subjectivos, baseados na Moda do momento e na 

opinião do Prescritor; 

P2. Há um nível muito reduzido de certificação e elevado grau de empirismo. 

b. Soluções 

S1. Sabendo-se que a decisão do Prescritor é fundamental e bastante aleatória, 

por se basear no factor Moda, a Extracção e a Transformação com reduzido 

volume de desperdícios aumentam a vida útil dos afloramentos e permitem 

obter uma quantidade mais elevada do material escolhido. 

 Deste modo, as empresas reduzem o risco de ter uma encomenda de valor 

potencial elevado e não poderem satisfazê-la. 

S2. O controlo de qualidade ao longo do processo é feito, na grande maioria dos 

casos, por pessoal experiente que toma decisões, de aceitação e rejeição, 

baseado na experiência de muitos anos, através de observação empírica e 

visual.  

 Os critérios empregues são, necessariamente, demasiado subjectivos. A 

definição de normas de aceitação/rejeição tão concretas quanto possível, 

permitirá evitar erros que podem acarretar elevados custos, com rejeição de 

material de boa qualidade ou com a aceitação de material de má qualidade, 

fissurado por exemplo, no momento da escolha na pedreira. 



 4 

 Trata-se, na realidade, de tentar evitar os erros α e β bem conhecidos do 

CEQ. 

 É aconselhável, também, que as empresas com pretensões a concorrer no 

mercado internacional procurem as certificações de qualidade e ambiental 

necessárias, pelo que representam como cartão de apresentação e como 

veículo para a melhoria dos seus procedimentos e da mentalidade dos seus 

dirigentes e colaboradores. Note-se que só 9 empresas têm certificação de 

Qualidade e só 10 possuem certificação ambiental.   

 O investimento na formação de técnicos qualificados e na procura de 

critérios de objectividade permitirá, certamente, reduzir o risco associado 

àquelas decisões. 

4. Barreiras à Actividade no Sector 

a. Problemas 

P1. Dificuldade em fazer a Prospecção/Pesquisa de novos afloramentos para 

satisfazer a procura em crescimento, devido a problemas de ordenamento do 

território; 

P2. Barreiras legais de base ecológica ou/e burocrática. 

b. Soluções 

S1. É um facto que a politica deficiente de ordenamento do território tem 

conduzido à impossibilidade de exploração plena dos nossos vastos recursos 

geológicos. 

 Parece, assim, impôr-se a elaboração de um trabalho sobre o potencial 

geológico nacional que conduza à preparação de um Plano Nacional de 

Recursos. 

 Dado o esgotamento, a prazo, dos afloramentos com MP de qualidade, é 

necessário equacionar o emprego de novas tecnologias, já existentes, que 

possibilitam identificar, aceder a recursos subterrâneos e extrair as MP de 

forma económica. 

 É necessário e urgente uma revisão da estratégia de disponibilização de MP 

que permita recuperar os investimentos sobretudo na fase da Prospecção e 

Extracção. 

S2. O enquadramento legal é feito através do DL nº279/2001, onde foi reforçado 

o papel do Ministério do Ambiente, através de uma regulamentação 
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excessiva, com inúmeros procedimentos administrativos nacionais e 

europeus de difícil cumprimento.  

 A primeira consequência desta alteração foi a escalada exponencial do 

número de empresas que passaram a actuar na clandestinidade, não 

cumprindo qualquer regra e agravando a situação concorrencial das que se 

mantiveram na legalidade. Impõe-se a moralização do sector e a redução da 

actividade paralela. 

 A atribuição de licenças de pesquisa é feita pelas DRE’s bem como o 

licenciamento de exploração que, por vezes compete, também, às Câmaras 

Municipais. Facilmente se conclui que reina a confusão.  

 A situação é agravada pelo facto de aquelas licenças carecerem de parecer 

vinculativo da DRAOT (Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do 

Território) e do ICN (Instituto da Conservação da Natureza), dados no 

momento em que se torna necessário aprovar o Plano de Pedreira. 

 Parece não restarem dúvidas que a solução passará por acompanhar a 

perspectiva de redução das dificuldades já em movimento na EU.   

5. I&D 

a. Problemas 

P1. A análise empírica demonstrou que apenas14 empresas que investiram em 

I&D nos últimos 3 anos.  

b. Soluções 

S1. Tendo em conta a aposta do sector no mercado internacional e, dentro deste, 

no segmento de preço/qualidade mais elevado, impõe-se a diversificação dos 

produtos e serviços fornecidos em relação à concorrência.  

 De igual modo parece adequado desenvolver projectos sobre MP, ciência 

dos materiais e reciclagem dos desperdícios acumulados que representam 

mais de 50 MTon de material, agora inútil, com impacto ambiental negativo 

e que degrada a imagem do sector perante a opinião pública. 


