Designação do projeto

Metalusa +PROD - Abrangência de Gama: Construção Modular e Estruturas de
Engenharia

Código do projeto

CENTRO-02-0853-FEDER-000655

Objetivo principal

Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de intervenção

Centro

Entidade beneficiária

Metalusa, S.A.

Data de aprovação

07-08-2015

Data de início

25-04-2015

Data de conclusão

31-03-2017

Custo total elegível

944.700,00 Euros

Apoio financeiro da União Europeia

472.350,00 Euros, através do FEDER

Objetivos, atividades e resultados esperados
Com o projeto "Metalusa +PROD - Abrangência de Gama: Construção Modular e Estruturas de
Engenharia", a empresa pretende dotar-se de capacidade, quantitativa e qualitativa, para a produção em
série, de forma sustentável e com elevada produtividade, de novos produtos, concretamente, paredes e
componentes do sistema construtivo modular, Modiko.
Trata-se de um produto que consiste num sistema construtivo modular, em estrutura metálica, destinado
á agilização dos processos de construção, e que resulta de um projeto de I&D desenvolvido pela empresa
em parceria com entidades do sistema de I&I.
Adicionalmente, o investimento visa dotar a empresa de um processo produtivo de elevada qualidade,
aplicável não apenas ao produto Modiko, mas também às Estruturas de Engenharia, aumentando assim a
capacidade instalada deste tipo de produtos, com a qualidade necessária, e que atualmente é garantida
por subcontratação e/ou trabalho manual.
O investimento a realizar contribuirá decisivamente para a competitividade do produto, permitindo à
Metalusa avançar definitivamente para a colocação do produto nos mercados internacionais em que
opera, uma vez que, adicionalmente ao descrito, há ainda a referir que os painéis (paredes) são
dimensionados para otimizar a sua contentorização standard para potenciar a eficiência do transporte
rodoviário ou marítimo.
Os resultados a alcançar no âmbito do projeto são os seguintes:
a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto (VAB): 1.478.635,30 Euros;
b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado (CEQ): 1 Posto de Trabalho;
c) Indicador I3 - Volume de Negócios (VN): 3.598.187,83 Euros.

