DESIGNAÇÃO DO PROJETO: TMAD - Criação de unidade industrial para
tratamento por pré- exsicação e fabrico de estruturas de madeira
CÓDIGO DO PROJETO: POCI-07-62H2-FEDER-180282
OBJETIVO PRINCIPAL: Reforçar a competitividade das PME
REGIÃO DE INTERVENÇÃO: NORTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: TMAD - soluções em madeira e derivados, Lda
MEDIDA: 13/SI/2021 - INCENTIVOS À INOVAÇÃO EMPRESARIAL (Inovação
Produtiva)
ORGANISMO: IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
DATA DE APROVAÇÃO: 2022-06-01
DATA DE INÍCIO DE INVESTIMENTO: 2021-09-20
DATA DE CONCLUSÃO PREVISTA: 2023-06-30
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 1.800.750,00 EUR
APOIO FINANCEIRO (não reembolsável): 600.250,00 EUR

REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO:
O período de investimento está balizado em 21 meses e decorre conforme o
cronograma previsto, o qual se encontra reflectido na imagem abaixo

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
Como objetivos deste plano de investimento, temos:


Criar uma nova unidade produtiva,



Fornecer serviços chave na mão, controlando todas as fases do processo
(projecto, fabrico e instalação),



Atingir um Volume de negócios anual superior a 3 milhões de euros



Atingir um VN internacional superior a 25% do VN



Atingir um VAB/VN superior a 20%



Reduzir o peso dos FSE de 40% para 32% do VN



Aumentar

a

produtividade

(VN/RH)

e

rentabilidade

(EBITDA/RH)

normalizada ao custo com recursos Humanos


Possuir unidade industrial com controlo de todas as actividades nucleares
da sua actividade



Possuir tecnologia de tratamento de madeiras e aglomerados por préexsicação e autoclavagem química, fornecendo inclusivamente serviços
para terceiros



Entrar no mercado Espanhol, Francês, Belga e Suíço



Eficiência ambiental e energética



Optimização de produção com inclusão de metodologias de controlo e
monitorização de produção, apoiadas por softwares de gestão da produção,
com vista ao aumento de competitividade quer no preço quer nos prazos de
entrega

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
De acordo com a cláusula Quarta do contrato de incentivos a empresa
pretende alcançar os seguinte resultados:


Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto):
1.597.053,00 EUR



Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pósprojeto): 7 Postos de Trabalho;



Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto):
3.109.452,61 EUR

