Designação do projeto:
FERREIRA DA COSTA - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE PROCESSO E PRODUTO NO SETOR DO
METALOMECÂNICA
Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-023558
Objetivo principal:
O presente projeto integra uma série de investimentos produtivos que têm como principal objetivo
exponenciar a capacidade produtiva da empresa em resultado da adoção de novos processos produtivos
recorrendo a equipamentos de última geração e a integração de um filosofia de produção lean.
Região de intervenção: NORTE
Entidade beneﬁciária: FERREIRA DA COSTA & IRMÃOS
Data de aprovação: 21 de Junho de 2017
Data de início: 1 de Agosto de 2017
Data de conclusão: 31 de Julho de 2019
Investimento Total Elegível: 1.181.000,00 Euros (um milhão e cento e oitenta e um mil euros)
Incentivo FEDER: 1.181.000,00 Euros (um milhão e cento e oitenta e um mil euros)
Objetivos, atividades e resultados esperados:
A especialização da FC prende-se a capacidade de desenvolver projetos de elevada complexidade conseguida
através de processo produtivo diferenciado que integra técnicas artesanais que exigem um elevado know-how
e a utilização de tecnologias de produção de última geração.
Os objetivo centrais deste projeto consistem em:
 Alargar a cadeia de valor e exponenciar a competitividade internacional tornando-se uma empresa de
referência nos setores onde atua.
 Reforçar da capacitação empresarial da FC para o aumento da sua capacidade produtiva em escala e
tipologia de produtos, através do investimento na internalização de atividades inovadoras e qualificadas
que contribui para a sua progressão na cadeia de valor.
De forma mais específica estão previstas as seguintes alterações do processo produtivo pela via de aquisição
de equipamentos e soluções tecnológicas em estado de arte:
 Automação de operações de corte, torneamento e acabamento de superfícies
 Aquisição de dois novos centros de maquinação de última geração
 Internalização do processo produtivo de pintura
 Instalação de uma área de teste de produto que garanta altos níveis de qualidade e fiabilidade do
produto
 Qualificação a área de aprovisionamento e armazém de forma a garantir capacidade para o aumento
da atividade esperado
 Qualificação a área de desenvolvimento de produto e gestão de produção com software adequados.
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