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Tem desenvolvido trabalhos em projectos de I&D maioritariamente 
com empresas do setor cerâmico e outras instituições do SCTN. Na 

área da louça utilitária, destaque para os processos de melhoria de desempenho mecânico e de 
desgaste (com o Metal Marking), sendo exemplos os projectos FREEMARKWARE – “Cerâmica 
utilitária de elevada resistência ao risco metálico” (2013-2015), INDUCER - “Louça utilitária em 
cerâmica para cozedura à indução” (2014-2015) e PREMICER - Premium Porcelain Hotelware 
Products (2017-2020). Na área dos pavimentos e revestimentos, os processos ligados à 
funcionalização de superfícies foram estudados ao abrigo de projectos como o SOLARTILES - 
“Desenvolvimento de Sistemas Solares Fotovoltaicos em Coberturas e Revestimentos Cerâmicos” 
(2009-2011) e SELFCLEAN - Superfícies cerâmicas autolimpantes (2011-2013). 

Desenvolve também actividades na área dos cerâmicos avançados, em particular no ramo dos 
cerâmicos porosos e processamento de materiais técnicos nanoestructurados.  

 

Áreas de interesse 

Desenvolvimento de novas funcionalidades em produtos cerâmicos tradicionais. 

Processos de melhoria de desempenho de produtos de louça utilitária. 

Processamento de materiais cerâmicos porosos.  
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