Apoio no âmbito do sistema de incentivos à Inovação Produtiva ” (Aviso de Concurso nº 19/SI/2016)

Designação do projeto | SAFA - Aumento da capacidade produtiva, novos processos e produtos.
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-022862 - CENTRO-04-3560-FSE-022862
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | CENTRO
Entidade beneficiária | SAFA - Construções Eletromecânicas, Lda.
Data de aprovação | 25 de Novembro de 2016
Data de início | 2 de Dezembro de 2016
Data de conclusão | 28 de Fevereiro de 2018
Custo total elegível | FEDER – 478.852,00 EUR;
FSE – 3.273,12 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 335.196,40 EUR;
FSE – 2.291,18 EUR
Síntese do Projeto:
A empresa Safa - Construções Eletromecânicas, Lda. foi fundada em 1993, dedicando- se ao projeto e
fabricação de máquinas especiais e máquinas de soldadura por resistência essencialmente para as
indústrias metalomecânicas e elétricas. Para permitir o crescimento sustentado da atividade, previu, no
âmbito do presente projeto, investir na ampliação das instalações e na aquisição de equipamento
produtivo tecnologicamente avançado. Paralelamente planeou a implementação de metodologia LEAN.
Objetivos do Projeto:
O presente projeto, tem como objetivos estratégicos aumentar a capacidade produtiva da empresa,
para fazer face à procura dos seus produtos e equipamentos, reduzir a recorrente necessidade de
subcontratação de serviços, reforçar a aposta na inovação e desenvolvimento, desenvolvendo novos
equipamentos e processos, e fomentar a melhoria contínua dos seus produtos e processos, de forma a
aumentar a competitividade da empresa.
Resultados Alcançados:
Com a conclusão do investimento previsto no projeto a empresa dispõe agora de novas instalações
produtivas, a escassos metros do seu edifício sede, para onde relocalizou parte da sua produção. Esta
ampliação do espaço disponível permitiu à empresa diversificar as operações que desenvolve
internamente, reduzindo a subcontratação de trabalho, aumentar a sua capacidade produtiva e
implementar uma reorganização funcional, com ganhos ao nível de eficiência e produtividade. A aposta
em equipamentos tecnologicamente evoluídos contribuiu também para ganhos de produtividade,
qualidade e eficiência, que tornam agora a SAFA mais competitiva no mercado.

