Diversificação da produção, alargamento da cadeia de valor do
produto e internacionalização
Designação do projeto

Código do projeto

NORTE-02-0853-FEDER-070729

Objetivo principal

OT 3 - Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção
Entidade beneficiária

Norte, Paços de Ferreira, Meixomil
José Torres Pinto, Lda.

Data de aprovação

28-01-2021

Data de início

03-07-2020

Data de conclusão

02-07-2022

994.322,79 euros (novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e
vinte e dois euros e setenta e nove cêntimos)
Custo total elegível

Incentivo FEDER não reembolsável no montante de
377.156,92 euros (trezentos e setenta e sete mil, cento e cinquenta e seis euros e
noventa e dois cêntimos), correspondente à aplicação da taxa média de 37,93% sobre
o montante das despesas consideradas elegíveis, calculada nos termos do
estabelecido na redação atual do artigo 31.º do RECI.
Apoio financeiro da União Europeia

Apoio financeiro público nacional/regional

(não aplicável)

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

Objetivos e atividades associados ao investimento:
1. Criação do IronSpy, um chip incorporado nas estruturas metálicas e conectado ao
servidor da empresa, que permite detetar e corrigir oscilações devido aos fatores
climáticos.
2. Sistema de naves/ pavilhões standard (vários modelos com várias medidas), para
o cliente assentar/ fixar à base.
3. Oferta de produto pavilhões com vãos livres maiores, ou seja, possibilidade de
fabricar pavilhões mais largos e sem pilares de sustentação ao meio.
4. Produtos em inox, para dominar toda a cadeia de valor afeta à construção, exigindo
a utilização de equipamento com elevada performance tecnológica, novas
conetividades e protótipos, e instalações adequadas.

Os resultados a alcançar no âmbito do projeto são os seguintes:
a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 1.906.208,06
euros;
b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 11
Postos de Trabalho;
c) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 4.838.511,34 euros.

