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Códigos do projeto: LISBOA-02-0853-FEDER-027993
Designação do projeto: MPalmelense - Inovação Produtiva, Operacional e
Organizacional
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção: Lisboa
Entidade beneficiária: Metalúrgica Palmelense – Metalomecânica, Manutenção e
Serviços, Lda.
Data de aprovação: 30-10-2017
Data de início: 21-10-2017
Data de conclusão: 20-09-2019
Custo total elegível: 1.151.985,27€
Apoio financeiro da UE: 460.794,11€
Apoio financeiro público nacional: 0,00€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A MPalmelense dotar-se-á da mais avançada tecnologia produtiva, valorizando a rapidez,
eficiência, segurança e o facto de serem mais limpas, como é exemplo a máquina de corte
Plasma tipo PL-C, dotada da mais avançada tecnologia disponível para o setor, oferecendo uma
grande absorção de vibrações, permitindo uma repetibilidade no corte de peças e uma
qualidade de corte superior, sempre com a máxima segurança. Esta máquina tem uma unidade
de controlo CNC, tecnologia esta mais segura, mais rápida, com a capacidade de produzir séries
mais pequenas com grande intensidade, respondendo-se, desta forma, rapidamente e sem
grandes alternâncias de parâmetros de trabalho, sem perdas de tempo nem ajustes imprecisos,
diminuindo tempos e custos de produção, permitindo simultaneamente aumentar a
produtividade e obter níveis de qualidade superiores, oferecendo consumos significativamente
mais baixos.
Um dos objetivos da MPalmelense com o presente projeto é a internalização do processo de
decapagem. Para tal, a promotora contempla no mesmo, investimentos numa cabine de
decapagem, criando uma estrutura para desenvolver a remoção de oxidações e impurezas
inorgânicas, camadas de oxidação, crostas de fundição e incrustações superficiais, em todas as
superfícies metálicas.

Para além da Decapagem, a promotora pretende internalizar o serviço de pintura,
contemplando no presente projeto investimentos numa Zona de Pintura, com os equipamentos
necessários para esta secção, podendo personalizar/adequar os produtos fabricados às
especificações dos clientes. Neste mesmo âmbito é igualmente essencial a realização de ensaios
ao produto, nomeadamente o ensaio de partículas magnéticas, para confirmar com exatidão a
qualidade do mesmo.
A promotora prevê a implementação de um software de sistema de gestão integrado dos
processos de negócio e planeamento de produção, a solução NEWOXIGEN, reunindo a produção
real e o mundo virtual, através de TI imersas nos processos de produção. Assim, as interfaces
das máquinas estarão ligadas ao software, tal como os processos de compras, aprovisionamento
e gestão de stocks, comunicando entre si, e fazendo com que transforme todo o setor industrial,
permitindo reduzir os ciclos de produção, incorporando simultaneamente os requisitos do
cliente em tempo real, com reposições de matéria-prima e entregas de produto final a serem
planeadas e executadas automaticamente.
Para a instalação das novas e inovadoras máquinas e equipamentos na sua unidade produtiva,
para a criação das duas novas secções e para a promoção e otimização operacional, a promotora
necessita de construir um novo edifício para albergar todas estas inovações, de forma a atingir
valores elevados de eficiência e produtividade, simultaneamente a uma qualidade de
excelência, nos prazos previstos, indo de encontro com os requisitos e necessidades dos seus
clientes. Assim, o presente projeto contempla investimentos que visam a elaboração de um
projeto de arquitetura e a realização de obras de construção, edificando o local ideal, seguro,
com as infraestruturas certas, idealizado para contribuir fortemente para a preservação do meio
ambiente e para a eficiência energética, possibilitando uma instalação funcional do processo
produtivo, bem como das áreas de logística interna intermédias, permitindo a maximização da
capacidade produtiva da empresa e a diversificação da oferta, garantindo o eficiente
enquadramento e fluxo processual, desde a receção da matéria-prima, fabricação,
armazenamento até à expedição. Uma vez que o ambiente de trabalho do setor da promotora
é composto por poeiras, gases e fumos provenientes da transformação da matéria-prima no
produto final, nesta fase de edificação de uma nova unidade é de elevada importância a
instalação de dispositivos de extração de contaminantes químicos e de ventilação do ar,
contemplando o presente projeto investimentos em equipamentos para a extração, ventilação
da nave e exaustão para a zona de pintura.
No ano de 2021 a Mpalmelense estima atingir 3.571.379,19€ de Volume de Negócios,
1.429.011,48 de Valor de Acrescentado Bruto e 10 postos de emprego qualificado.

