Designação do projeto: INOVAÇÃO PRODUTIVA
Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-022733
Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Centro
Entidade beneficiária: PAKA II - SYSTEMS & SERVICES, UNIPESSOAL, LDA

Data da aprovação: 2016/11/25
Data de início: 2016/11/01
Data de conclusão: 2017/10/31
Custo total elegível: 1.531.473 euros
Apoio financeiro da União Europeia: 1.072.031,10 euros
Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
(1) Internalização de processos de fabrico, através da aquisição de equipamentos e instalação dos
mesmos, referentes a processos de maquinação e de processos de pintura de peças por cabine, e
respetivos acessórios, gerando uma superior rentabilidade, controlo de cadeia de produção e
monitorização de qualidade de componentes (fator crucial em setores como o setor automóvel,
aeronáutico, petroquímico, alimentar ou robótico)
(2) Aumento da capacidade produtiva através da aquisição de equipamentos tecnológicos avançados
para a soldadura de peças de grandes dimensões e pesadas (até 7000mm de comprimento x
2200mm de largura - e mais pesadas - até 5 toneladas)
(3) Introdução de capacidades informáticas ao nível de desenho, controlo de maquinação e
orçamentação de processos de fabrico, garantindo um forte valor acrescentado ao nível da garantia
de uma estimativa de preço competitiva e rentável, o desenho de novas soluções e o incremento da
qualidade do processo de maquinação
(4) Redefinição da área total de produção, através da realização de um projeto de arquitetura e
especialidades e construção de um novo pavilhão industrial, colmatando as atuais restrições em
termos de espaço e capacidade produtiva
Em relação às dinâmicas de crescimento, a PAKA II prevê crescer, até ao ano de pós projeto (2019), quer
no mercado nacional, quer no mercado internacional. Prevê-se atingir para esse ano um volume de
negócios nacional de 665 mil euros em Portugal (+149% face a 2015) e 602 mil euros nos mercados
externos (+183% face a 2015), o que se traduz num Volume de Negócios Total estimado de 1,3 milhões
de euros.

