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OBJETIVOS PRINCIPAIS

Divulgação nacional e internacional das potencialidades das Rochas
Ornamentais Portuguesas. Apoio a todos os intervenientes nesta indústria,
incluindo prescritores e consumidores finais.

METODOLOGIA

Desenvolvimento da 2ª versão informatizada do Portal ROP
Acesso: https://geoportal.lneg.pt/pt/bds/rop/
É constituído por uma extensa base de dados de rochas ornamentais
portuguesas, catalogadas pelas suas designações comerciais. Inclui locais de
exploração, características das rochas e fornecedores, mas, também, um
sistema pericial alicerçado nas propriedades físico-mecânicas, visando
adequar a seleção da rocha a cada tipo de aplicação.
Algumas novidades da 2ª versão
✓ Mais propriedades físico-mecânicas.
✓ Georreferenciação (WGS84) dos locais/núcleos de exploração no
Mapa de Portugal.
✓ “Pesquisa por características” com recomendações de aplicação,
para algumas características e gamas de valores.
✓ “Inserir caso de aplicação” com possibilidade de inclusão de
imagens.

NOVOS CONHECIMENTOS
PARA A EUROPA

O Portal ROP — versão inglesa
A 2ª versão do Portal ROP é bilingue, tal como a 1ª, permitindo uma
consulta de âmbito internacional.
O normativo europeu — EN — nas determinações físico-mecânicas
A consulta do Portal ROP adquire particular interesse na União Europeia,
tendo em conta que a quase totalidade das propriedades físico-mecânicas,
constantes das fichas técnicas, foram determinadas de acordo com métodos
de ensaios europeus (EN).

OS CONSUMIDORES FINAIS

Empresas extrativas e transformadoras de rochas ornamentais, arquitetos,
construtores e público, em geral.

ARTICULAÇÃO COM A
LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA

O Regulamento Nº 305/2011 da UE e respetiva retificação é a
legislação atualmente em vigor, para os produtos em pedra natural. Esta
determina a emissão da Declaração de Desempenho, documento
indispensável para a marcação CE, no qual o fabricante assume a
responsabilidade do desempenho do produto relativamente às propriedades
consideradas essenciais declarar para a pedra natural, pela norma europeia
desse produto. A maioria das propriedades consideradas essenciais consta
das “Fichas Técnicas”.

MAIS INFORMAÇÃO

Fichas Técnicas

Rochas Ígneas

Rochas Metamórficas
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MAIS INFORMAÇÃO

Fichas Técnicas

Rochas Sedimentares
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MAIS INFORMAÇÃO

Ver no Mapa

Rochas Ígneas
Rochas Metamórficas
Rochas Sedimentares
Os marcadores estão ligados a cada ficha técnica (carregar em

Pesquisas

Por designação comercial
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)

Pesquisas

Por localização da exploração

Por características

Sistema pericial de apoio às decisões técnicas

Gamas selecionadas pelo utilizador, de acordo com as
suas necessidades técnicas

MAIS INFORMAÇÃO
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MAIS INFORMAÇÃO

Pesquisas

Por características
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