Ficha de Projeto

Designação do projeto: Projeto Valorização da Pedreira de Montariol
Código do projeto:

NORTE-02-0853-FEDER-043053

Objetivo principal:

Reforçar a competitividade das PME
A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços
Qualificação e inovação das PME

Região de intervenção: Norte
Entidade beneficiária:

Pedreira de Montariol, Lda.

Data de aprovação:

12/novembro/2019

Data de início:

18/fevereiro/2019

Data de conclusão:

17/fevereiro/2021

Custo total elegível:

1.316.809,76€

Apoio financeiro da União Europeia:

FEDER – 329.202,44€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
Pretende-se com o projeto aumentar os fatores de competitividade da empresa a nível nacional e
internacional, nomeadamente através da oferta de produtos com elevado valor acrescentado segmento dos blocos ornamentais; aumentar a rentabilidade do negócio da pedreira, através da
substituição da produção de produtos indiferenciados - subprodutos para a construção, por
produtos de valor acrescentado (reabilitação urbana e mobiliário urbano); aumentar o potencial e
intensidade de exportações, através do alargamento do segmento de produtos e dos canais de
comercialização; e por fim, inovar o processo extrativo e produtivo, com a introdução da mais
avançada tecnologia disponível para a extração e implementação de sistemas avançados e
inteligentes ao nível da gestão do cliente, da produção e da monitorização global da empresa.

Ficha de Projeto

Designação do projeto: Reestruturação da JCCA
Código do projeto:

POCI-02-0853-FEDER-040942

Objetivo principal:

Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços
Qualificação e inovação das PME

Região de intervenção: Norte
Entidade beneficiária:

J.C.C.A., Lda.

Data de aprovação:

15/abril/2019

Data de início:

01/abril/2019

Data de conclusão:

31/março/2021

Custo total elegível:

246.230,00€

Apoio financeiro da União Europeia:

FEDER – 110.803,50€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
Contando já com uma considerável experiência no mundo da Construção Civil e empreitadas de
obras públicas, e em particular, no fabrico de estruturas metálicas de grande dimensão para a
construção de armazéns, pavilhões, unidades fabris, edifícios e escritórios, e ainda, presença um
pouco por todo o mundo, nomeadamente Portugal, Angola, Brasil e França, a J.C.C.A., Lda pretende
com o presente projeto inovar a sua atividade dentro da indústria metalomecânica acrescentando
valor aos seus produtos através da implementação de um departamento de design e consolidar a
sua estratégia de reorganização, melhorando os processos de gestão interna e relacionamento com
os clientes, a par da melhoria das capacidades de desenvolvimento e inovação

