PROJETOS PORTUGAL 2020 - INOVAÇÃO PRODUTIVA

Cofinanciado por:

PROJETO NR. 605
Apoio no âmbito do sistema de incentivos à Inovação Produtiva
Designação do projeto: Ambição 2020
Objetivo Principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Data de aprovação: 20-11-2015
Data de início:

01-05-2015

Data de conclusão: 30-04-2017
Custo Total Elegível: 15.814.668
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER: 7.381.000
Região de intervenção: Concelhos de Santa Maria da Feira e Coruche
Entidade benificiária: Amorim & Irmãos, SA

Síntese: O presente projeto teve como objetivo a realização de investimento em diferentes
fases do processo produtivo da A&I, nas unidades produtivas de Lamas, Equipar, De Sousa,
Champcork e Amorim Distribuição, sendo possível circunscrever em quatro pilares
estratégicos:
1 - Aumento da capacidade, dotando o processo produtivo de características inovadoras a nível
mundial que permitissem aumentar não só a capacidade como a rentabilidade e a eficiência do
processo produtivo;
2 - Prestação de um novo serviço nunca antes consagrado na atividade da A&I ou de qualquer

outra empresa do setor, resultante de um projeto de I&DT financiado pelo QREN;
3 - Produção de um novo produto que foi desenvolvido em protótipo e quantidades amostrais
que pelo seu acolhimento no mercado a A&I pretendia oferecer, alargando o seu portefólio;
4 - Inovação de marketing;
5 - Inovação organizacional
Resultados: O projeto teve percentagem de realização de 94% face ao previsto em
candidatura e foi realizado nas unidades produtivas de Lamas, Equipar, De Sousa, Champcork
e Portocork, e nas diferentes fases do processo produtivo. Permitiu dotar a empresa por um
lado, de capacidade para responder á evolução do mercado de rolhas mica aglomeradas e de
rolhas champanhe, para qual contribui o investimento efetuado em equipamentos de moldação,
produção de granulado, escolha e acabamentos mecânicos de rolhas, bem como por outro
lado, continuar a investir em tecnologias inovadoras, como sistema inteligente de brocagem e
rabaneação, tecnologias moagem granulado de nova geração, equipamentos para tratamento
e deteção do TCA.
Principais investimentos:
NDtech
Eficiência Energética
Moldação
Equipamentos de Escolha de Rolhas
Sistema inteligente brocagem e rabaneação
Equipamento automático de embalagem

