
 

 

Designação do projeto: Viabilização da produção de moldes tecnicamente avançados, 

direcionados à indústria automóvel e desenvolvidos com base em atividades integradas de 

desenho, projeto, engenharia, fabrico e prototipagem. 

 

Código do projeto: POCI-02-0853-FEDER-018419 

Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: Informoldes, Lda. 

 

Data de aprovação: 2016-09-07 

Data de início: 2016-04-01 

Data de conclusão: 2018-03-31 

Custo total elegível: 3.129.813,46 euros 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER e FSE – 1.881.301,92 euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

Destacam-se como objetivos no âmbito do projeto: 

1 - Criar um novo estabelecimento, sendo para tal necessário construir as suas instalações 

produtivas, criando espaços para os diferentes departamentos a incluir. 

2 - Assegurar a capacidade produtiva de moldes de alta precisão e tecnicamente complexos 

para injeção, com recurso à mais avançada e eficiente tecnologia, aplicável ao sector. De 

destacar a inovação ao nível do produto, uma vez que a empresa pretende desenvolver moldes 

até 20 toneladas, para os quais a oferta instalada no mercado é escassa, embora a procura 

esteja em elevado crescimento. 

3 - Desenvolver a atividade da Informoldes numa lógica de especialização técnica, devendo 

todos os produtos garantir uma qualidade de excelência e estabilidade das peças. Para tal, 

deverá ser criado um departamento de engenharia. 

4 - Assegurar a capacidade de projeto e de desenho, suficientes para atender às necessidades 

de mercado, baseado numa equipa competente e especializada. Os departamentos serão 

apoiados por equipamento e software informático adequado, nomeadamente a nível de 

simulação virtual. 



5 - Criar vantagens competitivas, via desenvolvimento de produtos inovadores, adequados às 

necessidades específicas de cada cliente, apostando no design personalizado de peças, e o seu 

desenvolvimento conjunto, com o cliente. 

6 - Criar uma rede comercial de excelência, baseada na experiência e relações dos promotores, 

com estratégias claras sobre a orientação adequada, assim como a fiabilidade na orçamentação. 

 

Indicadores de Resultados: 

VAB – 885.499,00 euros 

VN – 2.039.406,00 euros 

CEQ - 3 

 

Entidade Consultora: B&F consultores, Lda. 

 


