Cofinanciado por:

Projeto nº| NORTE-02-0853-FEDER-022659
Designação do projeto| Metalocaima - Inovação Produtiva
Objetivo temático| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção| Arouca, Aveiro
Data de aprovação| 31-10-2016
Data de início| 01-10-2016
Data de conclusão| 30-09-2017
Custo total elegível| 656.498,22€
Apoio financeiro da União Europeia| FSE 4.447,95€; FEDER 487.608,00€
Síntese do projeto|
A Metalocaima - Metalúrgica do Vale do Caima, SA, foi fundada em 16 de julho de 1980 e
dedica-se à fabricação, instalação e assistência pós-venda de Produtos/Equipamentos em aço
inoxidável e aço carbono para as indústrias Alimentar, Vinícola e de Águas Minerais, atuando
ao nível do mercado nacional e internacional. A empresa atua no mercado com a Marca
"METALOCAIMA" e com a mensagem de marca -we can do it!.
O projeto da Metalocaima tem por objetivo criar uma nova linha de produção para recipientes
e acessórios para a indústria agroalimentar e química, à base de ferro, não produzidos na
empresa até à presente data.
O projeto de investimento materializa-se na construção de um pavilhão industrial e na
aquisição do equipamento básico indispensável à produção de assessórios em ferro para
assentamento (bases em ferro para fixar os recipientes), acesso (escadas) e operação (patins,
calhas, varandins, etc.) dos recipiente de aço inox para a indústria agroalimentar e química já
em produção na empresa e de recipientes em ferro para diversas finalidades.
Atualmente a empresa, por não dispor de instalações e equipamentos específicos para
trabalhar o ferro, ou fornecia os recipientes sem os acessórios (ficando estes a cargo do
cliente) ou subcontratava a produção dos acessórios a outras empresas da região criando
muitas vezes situações de incumprimento.
Assim constitui objetivo fulcral do projeto criar na empresa condições físicas e humanas
(contratação de quadros técnicos) para a produção de artigos em ferro, de elevada qualidade,
com recurso a tecnologia inovadora e que permitem o aumento do valor acrescentado dos
produtos da Metalocaima e a progressão na sua cadeia de valor.
Ao nível dos mercados e a acrescentar aos mercados de Portugal, Bélgica, Países Baixos,
Alemanha e Zimbabwe nos quais a empresa já opera, a empresa pretende alargar os seus
mercados a França, Polónia e Marrocos de forma alinhada entre o novo produto em ferro e
os produtos em aço já em produção.

