Designação do projeto | SITECNA: eficiência, produtividade e diferenciação
Código do Projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-043098
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | SITECNA- SOLUÇÕES TÉCNICAS E DE EMBALAGEM, S.A.
Data de aprovação | 22/05/2019
Data de início | 19/12/2018
Data de conclusão | 18/12/2020
Custo total elegível |3.674.710,33 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.010.545,34 EUR
Síntese do Projeto:
Com a realização deste projeto, a Sitecna pretende aumentar a sua capacidade produtiva,
com a construção de uma nova unidade produtiva com área total de 7.000m2.
No novo edifício será implementada uma nova unidade de injeção para a produção de peças
técnicas de pequena dimensão para o habitáculo do automóvel. Serão adquiridos robots de
manipulação, duas unidades de termoformação, uma mais convencional e uma outra de
grande formato para o fabrico de componentes para o setor automóvel, tais como forras das
portas, uma unidade de maquinação. Será ainda implementada uma solução informática de
gestão de projeto e produção, que trará benefícios para a empresa na monitorização de
indicadores de desempenho, na manutenção preventiva e corretiva, com sistemas de alertas
integrados. Está ainda prevista a instalação de um compressor, de um sistema de tratamento de
águas residuais, implementação da metodologia Lean Manufacturing, aquisição de hardware e
software específico de desenho que permitirá o desenvolvimento cada vez mais customizado
dos produtos, impressora 3D para a prototipagem dos produtos desenvolvidos, servidor, uma
câmara climática, uma máquina de testes de força, um luminometro portátil, equipamento
CMM. O projeto contempla ainda a instalação de um sistema de produção de energia
fotovoltaico para autoconsumo.

Designação do projeto | SITECNA: Novas Capacidades, Novos Mercados
Código do Projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-042369
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | SITECNA- SOLUÇÕES TÉCNICAS E DE EMBALAGEM, S.A.
Data de aprovação | 04/03/2019
Data de início | 29/11/2018
Data de conclusão |28/11/2020
Custo total elegível |268.018,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 109.808,10 EUR
Síntese do Projeto:
Com o presente projeto a Sitecna pretende solidificar a sua posição nos mercados externos. A
Empresa definiu o presente projeto de investimento, tendo por base, entre outros, os objetivos de
(i) atingir um VN de superior a 6 milhões de euros até 2021, (ii) deter uma taxa de exportação na
ordem dos 39% no ano pós-projeto, (iii) apostar intensamente nas TIC visando implementar um
inovador e diferenciador método de organização nas práticas comerciais e nas suas relações
externas, (iv ) alargar o quadro de pessoal em 6 elementos, (v) alargar presença nos mercados
espanhol, suíço, sueco, francês e alemão, e conquistar quota de mercado em território polaco,
angolano, belga e norte-americano. Por forma a alcançar as metas preconizadas, o Promotor
idealizou, para o projeto em apreço, um plano de ações/investimentos dos quais se destacam (i)
presença na web, (ii) prospeção nos mercados externos e (iii) Introdução de novo método de
organização nas práticas comerciais ou nas relações externas.

