Designação do projeto | Introdução de linha de lacagem vertical na Lacoviana
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-024049
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 | 13-06-2017
Data de início | 03-10-2016
Data de conclusão | 27-12-2017
Custo total elegível | 1.532.463,59 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER | 766.231,80 euros

A candidatura ao Portugal 2020 – SI Inovação consistiu na criação de uma nova linha de produção para o
sector da Lacagem.
O investimento visa a modernização e o aumento da capacidade produtiva da empresa, através do
aumento das instalações fabris e introdução de uma linha pintura vertical com o objetivo de aumentar a
capacidade produtiva e rentabilidade da operação (+produtividade, +rapidez, -consumo de energia, consumo de poliéster em pó).

Objetivos:
- Aumentar a área fabril e melhorar layout para introduzir uma nova linha de lacagem na tipologia lacagem
vertical
- Evitar perder clientes / encomendas por falta de capacidade de resposta
- Melhorar o ciclo produtivo para conseguir responder mais rapidamente às solicitações dos clientes
- Entrar em novos mercados
- Aumentar o nível de atividade, volume de negócios, resultados e produtividade

Atividades:
- Ampliação da fábrica / Novo layout fabril
- Melhoria do processo de lacagem

- Novo processo de gestão da produção
- Inserção da empresa na economia digital

Resultados esperados:
- Em 2019, atingir um Volume de Negócios de 7,365 milhões de euros;
- Exportar acima de 40% da produção;
- Aumentar a sua produtividade – VAB/VBP > 40%
- Criação de 6 novos postos de trabalho, com 1 altamente qualificado;
- Reduzir o consumo de tinta em pó em 6,7% do CMVMC (nova linha vertical)
- Reduzir o consumo de gás em 6%, face ao consumo atual

