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PROJETO FLEXSTONE ENCERRA COM EVENTO DE DEMONSTRAÇÃO 

Mais de 60 pessoas, de Empresas, Entidades Públicas e Entidades do Sistema Científico e Tecnológico, 

convidadas pelo CONSÓRCIO FLEXSTONE e CLUSTER DOS RECURSOS MINERAIS, estiveram presentes 

no Evento de Demonstração do Projeto FLEXSTONE, que decorreu na Empresa SOLANCIS (Benedita) e 

no MOSTEIRO DE ALCOBAÇA, no passado dia 22 de Junho. 

O projeto FLEXSTONE, liderado pela CEI – COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS com o apoio 

da INOCAM (Empresa que desenvolveu o Software), consistiu no desenvolvimento e demonstração em 

ambiente real de dois equipamentos totalmente inovadores para a Pedra Natural, e que estão 

atualmente em demonstração nas Empresas SOLANCIS (Benedita) e TORRE ITM (Esmoriz). De forma a 

garantir uma ampla divulgação de resultados e demonstração sectorial e ainda reforçar estudos de 

desempenho dos equipamentos, de material e ainda a elaboração de Planos de Formação e Marketing, 

o projeto envolveu a UNIVERSIDADE DE ÉVORA, o INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE e o 

CEVALOR. 

O Projeto FLEXSTONE do CLUSTER DOS RECURSOS MINERAIS, foi a continuação do movimento 

LeanStone que se iniciou em 2002, e um grande passo para uma nova era na Industria 4.0. 

Samuel Delgado, recebeu os convidados na SOLANCIS e mais uma vez destacou a necessidade de “se 

arriscar, inovar de forma a termos as tecnologias certas, para colocar o material certo no mercado” e 

continuou dizendo “que considerava cada vez mais importante as Empresas envolverem-se com 

parceiros, de forma a desenvolverem atividades que as possam levar à Inovação”. Durante a visita à 

fábrica da SOLANCIS, uma das Empresas Portuguesas de Pedra Natural mais evoluídas 

tecnologicamente, Samuel Delgado, realçou a importância da flexibilidade da Tecnologia, para o 

aumento da produtividade e competitividade. O protótipo FLEXSTONE- Equipamento multifuncional – 

fábrica de amostras em Rocha Ornamental,  foi apresentado aos convidados e demonstrada a sua 

capacidade de produzir amostras sem interromper as linhas de produção automática. 

Marta Peres, do CLUSTER DOS RECURSOS MINERAIS apresentou, ainda na SOLANCIS o projeto, os seus 

parceiros e resultados: dois protótipos inovadores - Equipamento para fabrico de tampos para 
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cozinhas à medida (TORRE ITM) e Equipamento multifuncional – fábrica de amostras em Rocha 

Ornamental (SOLANCIS). (Introdução ao Projeto – clique aqui). 

Enalteceu o facto de a inovação tecnológica ter atraído os participantes, que tiveram oportunidade de 

ver um Sector evoluído, a preparar-se para a Industria 4.0 e a crescer anualmente em exportações. 

A segunda parte do Evento foi realizada no MOSTEIRO DE ALCOBAÇA, onde o Presidente da Câmara de 

Alcobaça começou por dar as boas vindas e referir que naquela região, as Empresas de Pedra Natural, 

na sua maioria são Inovadoras e Dinâmicas.  

O Presidente do Cluster dos Recursos Minerais – Luís Martins – afirmou que: “este é um exemplo 

efetivo do triângulo de conhecimento necessário para os objetivos do Cluster: Universidades, 

Empresas e Associações”.  

Seguiu-se uma apresentação do enquadramento do Projeto Flexstone, passado e futuro, pelo Lider de 

Projeto – Agostinho da Silva – CEI. (Apresentação do Projeto e dos Resultados – clique aqui). 

Após a apresentação do filme FLEXSTONE, Carlos Caldeira, Presidente da ANI – Agência Nacional de 

Inovação, terminou esta primeira parte dizendo: “Este é um consórcio completo. Tem todos os 

Agentes e ingredientes para o desenvolvimento de novas soluções, um projeto em que as pessoas e 

entidades colaboraram entre si. Existiu partilha. Portugal consegue competir em nichos, e temos as 

competências, capacidades e universidades para criar conhecimento e competir nos mercados”. 

O Evento terminou com dois momentos de cultura, ligados historicamente à Pedra, uma visita guiada 

ao Mosteiro de Alcobaça e um apontamento musical do maior Alaudista Português – Professor Manuel 

Morais. 

 

Nota: Os protótipos do Projeto Demonstrador, encontram-se disponíveis para visitas nas Empresas: 

 SOLANCIS – Benedita – Contactar Eng.º Paulo Durão – 962 094 430 

 TORRE MARMORES – Esmoriz – Contactar: Sr. Laurentino Marques - 917 560 739 

 

Mais informações sobre o Projeto contactar: 

CLUSTER DOS RECURSOS MINERAIS 

Estremoz 

E-mail: marta.peres@clustermineralresources.pt 

Tlm: 968 685 016 

 

 

 

 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/5d44e9_3a6d1d05aa6b4e719db261b1f1d158cd.pdf
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Galeria de fotografias do evento FLEXSTONE do dia 22 de junho de 2017: 

 Clique aqui para visualizar a galeria de fotografias 

 

Galeria de fotografias dos equipamentos: 

 Equipamento para fabrico de tampos para cozinhas à medida – TORRE 

 Equipamento multifuncional: “Fábrica de Amostras em Rocha Ornamental” – SOLANCIS 
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