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Designação do projeto 
STC 4.0 HP - New Generation of Stoneware Tableware in Ceramic 4.0 by High Pressure 
Casting Robot work cell 

Código do projeto POCI-01-0247-FEDER-069654 

Objetivo principal Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção Centro e Norte 

Entidade beneficiária 
Grestel - Produtos Cerâmicos, S.A. 
Instituto Politécnico de Bragança 
Instituto Politécnico de Leiria 

 

Data de aprovação 05-01-2021 

Data de início 31-12-2020 

Data de conclusão 30-06-2023 

Custo total elegível 979.532,80 Euros 

Apoio financeiro da União Europeia 655.487,66 Euros, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

O projeto STC 4.0 HP - a realizar em consórcio pela Grestel, Instituto Politécnico de Bragança e Instituto Politécnico 
de Leiria, contando ainda com a parceria do Limerick Institute of Technology (Irlanda) - ambiciona uma nova 
geração de tableware de grés fino monocozedura direcionado para as potencialidades do paradigma da Ceramic 
4.0. 
 
Até à atualidade, não era conjeturável a adoção de peças de reduzida espessura (4mm - fine dinnerware) em 
virtude das tecnologias de conformação existentes e face ao manuseamento envolvido. A implementação da 
indústria 4.0 (robotização, cloud computing, visão artificial, computação ubíqua, inteligência artificial e visão 
computacional) em processos de conformação por alta pressão e posterior acabamento de peças de grés fino vem 
abordar desafios e oportunidades impensáveis. O estigma associado à indústria cerâmica, antiquada e artesanal, 
tem sido desafiado pela Grestel com o desenvolvimento de designs inovadores e decorações únicas, bem como I&D 
para melhoria ambiental (eficiência energética e valorização de resíduos), de novos produtos (pasta chama e de 
indução) e de processo (vidragem, decoração digital e cozedura laser). 
 
O projeto STC 4.0 HP é um passo gigante na adoção da indústria 4.0, com a robotização da desmoldagem da alta 
pressão, acabamento e respetivo controlo visual de qualidade digital, e irá permitir ganhos de produtividade e 
otimização de recursos imbatíveis possibilitando que, colaboradores, hoje afetos a tarefas repetitivas e monótonas, 
possam ser aproveitados em tarefas de superior valor acrescentado, e a penetração à escala global em nichos de 
mercado específicos (hotelaria). A remoção do fator humano de tarefas monótonas como transporte e controlo 
subjetivo da qualidade, a eliminação da manipulação de peças propensa à introdução de defeitos, irá contribuir 
significativamente para patamares de qualidade disruptivos. 
 
Este projeto permitirá a introdução de metodologias disruptivas no paradigma atual da indústria de louça em grés 
fino, sendo um passo decisivo no caminho de uma indústria cerâmica 4.0, com uma forte componente de 
versatilidade, produtiva, de qualidade, mais verde e valorizadora do capital humano 

 


