Ficha do Projecto

Designação do projeto

INOVAÇÃO PRODUTIVA - em territórios de Baixa Densidade

Código do projeto

14102

Objetivo principal

Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de intervenção

Norte

Entidade beneficiária

Perfinox - Indústria Metalúrgica, S.A.

Data de aprovação

13/04/16

Data de início

01/10/15

Data de conclusão

31/12/16

Custo total elegível

959.102,75 EUR

Apoio financeiro da União Europeia

FEDER – 608.817,06 EUR

Objetivos, atividades e resultados:

A produção de mais equipamentos, com melhor qualidade e maior valor acrescentado a menores custos unitários;
Forte reconhecimento internacional de fornecimentos de soluções à medida do cliente, cumprindo prazos e de excelência
na qualidade;
Automatização de todas as tarefas que sejam suscetíveis de ser automatizadas no processo produtivo;
Aumentar substancialmente a eficiência produtiva e energética, pela reformulação do seu layout e introdução tecnológia
avançada;
Aumento da produtividade pela dotação de maior e melhor capacidade do processo produtivo com a reformulação do seu
layout;
Aumento das instalações visando uma melhoria das condições produtivas. Edificação nova de 2.200m2 cobertos, passando a
área produtiva para o dobro, 4.400m2;
A ampliação das áreas produtivas proporciona a possibilidade de dispor a produção em U em linha contínua e sequencial e
de albergar as máquinas necessárias à modificação do processo produtivo e respetivo aumento da capacidade;
Criação de postos de trabalho individualizados e devidamente racionalizados para a tarefa de soldadura manual primordial
na construção dos equipamentos e na avaliação da sua qualidade e resistência, diminuindo o risco de acidente, aumentandose a produtividade e qualidade deste trabalho;
Para além da segurança de que estas tarefas se passarão a revestir é importante referir que as mesmas serão realizadas em
menos de 50% do tempo antes despendido e com maior grau de certeza no output final;
A criação de um departamento de investigação e desenvolvimento com o emprego de colaboradores qualificados nesta área
do saber, vai permitir a melhoria contínua e do alcance do objetivo do First Time True, orientando todo processo produtivo
para a satisfação dos clientes com o fornecimento de uma solução única otimizada;
A estratégia de crescimento da empresa e a sua focalização para os mercados internacionais, só se torna exequível
se houver um aumento da capacidade do estabelecimento existente;
A estratégia da empresa passa por afirmar-se no mercado através da oferta de produtos de excelência com um preço
competitivo, pretendendo no médio prazo trabalhar para as grandes empresas do setor, de forma a posicionar-se como
fornecedor certificado das principais empresas da indústria a nível internacional;
O plano de investimento preconizado vai assegurar o arranque da atividade de laboração para a qual a empresa foi criada,
permitindo atingir com confiança o nível de Volume de Negócios definido, do EBITDA e do VAB, bem como, a obtenção de
um importante conjunto de impactos ao nível da produtividade global da empresa, com efeitos relevantes nos custos de
exploração;
Maximizar o potencial dos novos equipamento e infraestrutura, a fim de aumentar as probabilidades de alcançar um volume
de negócios sólido e sustentável de forma a aumentar a rentabilidade da empresa;
MISSÃO
Produzir soluções otimizadas para a indústria
VISÃO
Ser um player internacionalmente reconhecido pela eficácia e eficiência das suas soluções
OBJETIVOS
Aumento das vendas
Aumento do VAB
Aumento do emprego qualificado
Aumento do número de países para que se exporta
Aumento das exportações

