Projeto Nº POCI-01-0249-FEDER-179833
Designação do projeto | Inovação Produtiva
Apoio
no
âmbito
do
Sistema
de
Incentivos
à
Inovação
Empresarial
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a Inovação
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Caixiave – Industria de Caixilharia, SA
Data de aprovação | 30-12-2021
Data de início | 05-08-2021
Data de conclusão | 30-06-2023
Custo total elegível | 7.717.038,02 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 1.157.555,70 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 0,00 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O presente projeto de investimento, visa aumentar a capacidade produtiva com recurso ao
investimento em novos métodos e equipamentos com uma linguagem mais evoluída e inteligente,
com vista ao fornecimento de novos produtos no mercado global. A Caixiave pretende produzir
soluções diferenciadas e de maior valor acrescentado que resultam de atividades de I&D bemsucedidas da empresa. O presente projeto materializar-se-á no aumento de capacidade de produção
alavancado pela inovação de produto e processo de fabrico. O investimento a realizar pretende
também beneficiar das sinergias decorrentes da parceria com Grupo ATRYA, aplicando nesta unidade
industrial o know-how e experiência acumulados na produção de janelas e portas eficientes, em
ambiente industrial avançado do ponto de vista tecnológico e baseado nos parâmetros da indústria
4.0. Os investimentos previstos pela Caixiave obrigarão a uma mudança de paradigma no processo
produtivo, na medida em que além da automatização e digitalização de muitas das etapas, com a
aquisição de equipamentos state of the art o processo de provisão de matérias-primas será
completamente inovador. Será ainda desenvolvido um novo layout de chão de fábrica customizado,
com processos otimizados para atingir as cadências ótimas objetivadas. A Caixiave com este projeto
prevê a realizar de um conjunto de investimentos que serão essenciais para dotar a Empresa dos meios
técnicos e produtivos necessários para o aumento da capacidade produtiva e a fabricação de novas
soluções para o setor das caixilharias, aliado às mais recentes inovações do mercado e preocupações
ambientais.

