Designação do projeto | Reorganização Produtiva e adoção do Sistema Indústria 4.0
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-047626
Objetivo principal | Alteração do processo global de produção de um estabelecimento
já existente
Região de intervenção | Programa Operacional Regional do Centro
Entidade beneficiária | SILFESAN – Serralharia Civil e Tornearia, Lda.

Data de aprovação | 21-01-2021
Data de início | 16-09-2019
Data de conclusão | 15-09-2021
Custo total elegível | 1 874 343,73 Euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 544 164,31 Euros

Resumo e objetivos do projeto |
A SILFESAN irá reorganizar todo o seu layout produtivo, incluindo toda a fase de
acabamentos e montagem final, adotar os modelos de Indústria 4.0 e integrar novos
equipamentos de elevada produtividade e de tecnologia avançada, o que contribui
para:
- Aumentar a produtividade e o valor acrescentado da empresa em pelo menos 25%;
- Aumentar a competitividade no segmento de estruturas tubulares complexas e de
peças para componentes da indústria automóvel;
- Reduzir as ineficiências e os tempos improdutivos;
- Melhorar as condições de montagem de grandes estruturas;
- Implementar um sistema integrado de gestão da produção com aquisição automática
de dados da produção;
- Possibilitar a comunicação online com clientes e fornecedores.

Designação do projeto

Aumento da produtividade e criação de novos produtos

Código do projeto

CENTRO-02-0853-FEDER-023062

Região de intervenção

Programa Operacional Regional do Centro

Entidade beneficiária

SILFESAN – Serralharia Civil e Tornearia, Lda

Data de aprovação

2017-06-29

Data de início

2016-09-18

Data de conclusão

2018-09-17

Custo total elegível

1.060.000 Euros

Apoio financeiro FEDER

530.000 Euros

Resumo do Projeto
Aumentar a rentabilização dos recursos e processos, reforçando o posicionamento da
empresa no mercado nacional e internacional.
Com este projeto a empresa pretende alcançar os seguintes objetivos:
- Melhorar a organização interna promovendo a melhorias no processo de comunicação e
organização interna.
- Melhorar progressivamente o cumprimento dos prazos de entrega.
- Melhoria da qualidade e rentabilização dos seus stocks.
- Melhoria da satisfação dos seus clientes e aumento e manutenção dos clientes fidelizados.

