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INOVSTONE 

O projeto INOVSTONE- Novas tecnologias para a 

Competitividade da Pedra Natural, foi um Projeto Âncora do 

Cluster da Pedra Natural e cofinanciado pelo Compete, realizado 

em consórcio e em I&DT entre 2010 e 2013, consistiu no 

desenvolvimento de tecnologias inovadoras para o incremento da 

competitividade das Empresas, através do aumento da 

produtividade e do aumento das exportações, quer por via dos 

produtos em pedra quer por via dos produtos tecnológicos, 

através das seguintes intervenções: 

- Envolvimento de cada vez mais empresas tecnológicas com 

empresas de Pedra Natural e Entidades do Sistema Científico e 

Tecnológico; 

- Criação de novas e modernas tecnologias, amigas do ambiente, 

energeticamente otimizadas e que possam acrescentar valor ao 

produto final; 

- Integração, por via tecnológica, do Património Histórico Nacional 

em Pedra Natural, aproveitando de uma forma bidireccional todas 

as sinergias daí resultantes. 

 

CONSÓRCIO 

LÍDER: CEI Lda 

COORDENADOR: CEVALOR 

PARCEIROS DO CONSÓRCIO: 

 FRAVIZEL 

 INOCAM 

 PRODIGINVENTA 

 ETMA  

 FRAZÃO ROCHAS 

 GRANITOS GALRÃO NORTE 

 MOCASTONE 

 MVC – MÁRMORES DE ALCOBAÇA 

http://www.pofc.qren.pt/
http://www.ceigroup.net/
http://cevalor.pt/
http://www.fravizel.pt/
http://www.inocam.com/
http://www.louribras.com/company.html
http://www.frazaorochas.com/conte.php?a=11
http://www.frazaorochas.com/conte.php?a=11
http://www.valorpedra.com/inovstone
http://www.mocastone.com/
http://www.mvc.pt/
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 PEDRANTIQUA 

 PLÁCIDO JOSÉ SIMÕES 

 RAFAEIS 

 SOLANCIS 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

 

O projeto envolveu o desenvolvimento de soluções tecnológicas, que permitiram dotar as Empresas 

do Cluster da Pedra Natural de tecnologia indutora de dinâmicas de Inovação, não só ao nível de 

produtos, mas também ao nível dos processos. 

Desde 2002 que existe no setor um movimento de mobilização “lean”, com o objetivo de desenvolver 

uma nova geração de tecnologia, conceitos e práticas inovadoras. O primeiro grande impulso desta 

postura foi concretizado com o Projeto Mobilizador Jetstone, que integrou 10 Entidades do meio 

empresarial e sistema cientifico e tecnológico e que desenvolveu 9 protótipos lean para a 

transformação e 6 equipamentos de teste e controlo de qualidade, e que aportou flexibilidade à 

produção, agilizou respostas a projetos à medida, permitiu reduzir os resíduos de matéria-prima, 

incrementar eficiência energética, aumentar a produtividade, capacitar a industria para a criação de 

novos produtos e serviços, melhorar as condições de trabalho e finalmente, subir na cadeia de valor. 

O reconhecimento do Cluster da Pedra Natural (em 2009), e os resultados obtidos no Projeto Jetstone, 

encorajam a manutenção da aposta no caminho traçado, surgindo o Projeto Âncora – Inovstone – 

Novas Tecnologias para a Competitividade da Pedra Natural. 

O InovStone permitiu o desenvolvimento de 12 soluções tecnológicas (extração, transformação, 

valorização da pedra natural e valorização do património histórico), respeitando os seguintes 

pressupostos: aumento da incorporação de valor e qualidade dos produtos e serviços produzidos, 

incremento da diferenciação na transformação de produtos, como fatores críticos para a 

competitividade efetiva nos mercados, aumento das exportações, desenvolvimento e captação de 

mão-de-obra qualificada e assunção clara de uma postura green. 

Os resultados finais do projeto, em conjunto com o projeto Jetstone (Projeto mobilizador que o 

antecedeu e realizado entre 2006-2009), apontam para um valor estimado entre 180 a 240 milhões de 

euros em exportações (e/ou diminuição de importações) e para a criação (e/ou manutenção) de cerca 

de 1.000 postos de trabalho, desde 2008. 

Estes resultados indicam que o fator multiplicador de riqueza bruta gerada em 5 anos foi de 34, se 

considerarmos o total do investimento dos projetos ID&T, e de 59, se considerarmos a riqueza gerada 

sobre o incentivo QREN. Por outras palavras, estimamos que em cada 2 meses, desde 2008, estas 

http://www.pedrantiqua.pt/
http://www.valorpedra.com/inovstone
http://www.solancis.com/en
http://www.uevora.pt/
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novas tecnologias estejam a gerar riqueza líquida nacional aproximadamente igual ao custo total do 

seu desenvolvimento, não considerando outras riquezas geradas pelas mesmas, como a 

sustentabilidade do emprego, fixação de conhecimento tecnológico entre varias outras. 

  

Tal como referido os resultados, tangíveis, do projeto constituíram-se nas seguintes áreas de inovação 

e respectivos equipamentos: 

 Inovação no Processo Extractivo 

Máquina de Corte por Fio Extensível com Rastos – Sistema Robotizado de 

Transformação de Massas Pétreas em Blocos; 

Tomba Bancadas – Sistema de Alta Potência para Deslocamento de Bancadas em 

Pedreiras; 

Máquina Fundo de Furo com Rastos – Robot Todo o Terreno para Furos de Passagem 

de Fio Diamantado; 

Máquina de Perfuração com Rastos (MPL) – Torre de Perfuração Móvel para 

Transformação de Massas Pétreas em Blocos; 

Tecnologias Avançadas de Corte por Fio. 

 

 Inovação na Valorização da Pedra Natural 

Linha Logística para Correção de Defeitos e Transformação em Ambiente Virtual em 

Chapas Serradas de Pedra Natural; 

StoneJET®MILL - Tecnologias de Transformação de Pedra Natural com Recurso a 

Ferramentas Combinadas 3D e 2D; 

StoneSurface ® - Sistema Robotizado de Acabamento de Peças em Pedra Natural; 

StonePOLISH® - Sistema de Calibração Flexível de Chapa Serrada de Pedra Natural; 

 

 Inovação nas Micro-Empresas 

Tecnologias “Zero Efluentes” para Microempresas de Transformação de Pedra Natural. 

 

 Inovação Valorização do Património Histórico 

Tecnologias de Manutenção e Limpeza de Monumentos Históricos em Pedra Natural; 

Tecnologia para a Reprodução de Símbolos em Pedra Natural; 

Técnicas para Diagnóstico de Agentes de Degradação dos Elementos em Pedra Natural 

nos Monumentos Históricos. 

 

 



 

ACPMR – ASSOCIAÇÃO CLUSTER PORTUGAL MINERAL RESOURCES 
Praça Luís de Camões, nº 38; 7100-512 Estremoz; Contribuinte nº 508 976 790; E-mail: geral@clustermineralresources.pt; Contacto: 967 863 722 

 

Portugal possui hoje empresas de Rochas Ornamentais das mais avançadas tecnologicamente e 

inovadoras do mundo, sem hipotecar a assunção empenhada de uma postura green. Tornou-se 

mesmo num país exportador de alta tecnologia para mais de três dezenas de países. 

 

O projecto terminou em 2013, mas os seus resultados e importância económica, ditaram a sua 

apresentação num Evento de Prestigio em Julho de 2014, no Palácio Nacional da Ajuda, onde a Cultura 

e a Industria estiveram unidas. Os resultados do INOVSTONE foram apresentados pelo representante 

da Empresa Lider do Consórcio - CEI, a que se seguiu um Concerto da Ensemble Melleo Harmonia. Leia 

e veja a notícia do encerramento, aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://marta-peres-9jdn.squarespace.com/blog/2014/9/26/encerramento-de-projecto-mobilizador-do-cluster-da-pedra-natural-inovstone-em-evento-de-grande-prestigio

