
As empresas de Recursos Minerais, metálicos e não metálicos, e de Rochas 
Ornamentais em particular, constituem uma das �leiras mais dinâmicas e de 
tecnologia intensiva a nível europeu.

Representado por mais de 2000 empresas de Rochas Ornamentais, detendo uma 
das maiores reservas de lítio na Europa, com todo o potencial que poderá represen-
tar a sua transformação em tecnologias da nova geração, Portugal é hoje uma 
referência mundial pela excelência das suas empresas, elevado nível tecnológico e 
preocupações ambientais.

Este é o primeiro curso de formação superior especializada, no Mundo, em 
Tecnologias Avançadas (CNC, Indústria 4.0 e outras) em Recursos Minerais, num 
setor com alta empregabilidade.
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SEGUE-NOS EM ESTG-LEIRIA

OBJETIVOS DO CURSO
Gerir fábricas no setor dos Recursos Minerais tendo em vista a e�ciência, a 
produção colaborativa, a relação cliente-fornecedor, a personalização de produtos 
e a otimização e sustentabilidade de produtos e processos.

ATIVIDADES PRINCIPAIS E PERFIL PROFISSIONAL
Monitorizar e acompanhar a implementação de dinâmicas de segurança de 
pessoas e bens e a manutenção integrada dos sistemas; 

Desenvolver aplicações técnicas e tecnológicas tendo em vista a integração de 
sistemas produtivos que proporcionem um aumento de competitividade na 
produção ou, em alternativa, diligenciar no sentido de propor a sua aquisição; 

Supervisionar e avaliar, tanto as aplicações técnicas como os procedimentos 
adotados; 

Avaliar todo o processo produtivo da empresa, propondo medidas corretivas 
face aos desvios veri�cados, de modo a garantir o produto �nal de acordo com 
as expectativas do cliente; 

Monitorizar e acompanhar a implementação de dinâmicas de Marketing e de 
Negócios; 

Avaliar operações Upstream e Downstream de forma e�ciênte, sustentável e 
segura; 

Planear, realizar e acompanhar atividades de manutenção em equipamentos; 

Elaborar o planeamento e preparação de produção; 

Executar programas de fabrico de produtos ou operação de equipamentos, 
necessários à produção, estabelecendo a sequência dos métodos operatórios 
dos trabalhos a realizar; 

Operar e coordenar  Células Integradas de produção �exível e  execução 
protótipos; 

Operar e coordenar laboratórios de teste e controlo de qualidade.


