Designação do projeto | Lacoviana i4.0 - Quick Response and Flexible Production
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-044110
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Viana do Castelo
Entidade beneficiária | Lacoviana - Tratamentos e Lacagens de Alumínios de Viana, Lda.
.

Data de aprovação | 14-08-2019
Data de início | 12-03-2019
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 809.950,99 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER | 182.238,97 euros
Empréstimo garantido | 182.238,97 euros

O projeto «LACOVIANA i4.0 - Quick Response and Flexible Production» tem como objetivo implementar
um novo modelo de fábrica de lacagem e anodização de metais, para resposta ágil e flexível às dinâmicas
da procura (Quick Response a encomendas em prazo curto), reduzindo os lead-times de fabrico face ao
modelo atual, com elevada consistência de serviço e de qualidade de fabrico.

Objetivos:
_Aumento da capacidade de fabrico no domínio das lacagens diferenciadas, em particular, efeito madeira;
_Maior rapidez e produtividade na cravação de perfis;
_Maior abrangência de serviços prestados aos clientes, com alargamento da oferta de serviço para novos
perfis que as linhas atuais não conseguem cravar;
_Progredir no processo de digitalização do chão de fábrica e integração de dados da produção em tempo
real no Sistema de Informação;
_Progredir na interatividade com os clientes e mercado, através do uso da plataforma e-commerce.

Atividades:
1. Produção de lacado madeira tecnologia sublimação
2. Segunda cabine de pintura para a linha vertical + linha de cravação

3. Integração avançada de sistemas de informação
4. Criação de plataforma e-commerce

Resultados esperados:
- Em 2022, atingir um Volume de Negócios de 9.314 milhões de euros;
- Exportar acima de 40% da produção;
- Aumentar a sua produtividade – VAB/VBP > 40%
- Criação de 7 novos postos de trabalho, com 1 altamente qualificado;

