Investimento produtivo inovador para responder a solicitações do
mercado, em termos de procura e melhoria da qualidade, traduzindo substituição de
importações, criação de emprego e melhoria das condições de trabalho do pessoal da
empresa, contribuindo para o aumento do valor acrescentado nacional.

Designação do projeto

Código do projeto

POCI-02-0853-FEDER-022562

Objetivo principal

OT 3 - Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção
Entidade beneficiária

Data de aprovação
Data de início

Norte, Paços de Ferreira, Seroa
ADA FIOS, S.A.

30-11-2016

14-12-2016

Data de conclusão

26-07-2017

Custo total elegível

4.120.108,00 € (quatro milhões, cento e vinte mil e cento e oito euros)

O incentivo total a atribuir, conforme definido nos
termos da decisão de aprovação da respetiva concessão, reveste a forma de incentivo
reembolsável no montante de montante de 2.884.075,60 Euros (dois milhões,
oitocentos e oitenta e quatro mil, setenta e cinco euros e sessenta cêntimos), que
corresponde à aplicação da taxa de 70,00% sobre o montante das despesas elegíveis,
de acordo com o estabelecido no Aviso para apresentação de candidaturas n.º
19/SI/2016.

Apoio financeiro da União Europeia

Apoio financeiro público nacional/regional

(não aplicável)

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

Os resultados a alcançar no âmbito do projeto, no ano cruzeiro, são os seguintes:
Indicador I1 – Valor Acrescentado Bruto – crescimento de 1 848 612,10 €;
Indicador I2 – Criação de emprego qualificado – crescimento de 2 postos de trabalho;
Indicador I3 – Volume de negócios – crescimento de 4 818 927,06 €.

Modernização tecnológica da única unidade industrial europeia de
tecido gaze para a produção de dispositivos médicos, com domínio vertical em todas as
fases de produção - garantir as necessidades da Europa
Designação do projeto

Código do projeto

POCI-02-0853-FEDER-179783

Objetivo principal

OT 3 - Reforçar a competitividade das PME

Norte, Santo Tirso, União das freguesias de Santo Tirso, Couto
(Santa Cristina e São Miguel) e Burgães
Região de intervenção

Entidade beneficiária

Ada Fios, S.A.

Data de aprovação

04-11-2021

Data de início

01-04-2021

Data de conclusão

31-05-2022

e 9.097.331,30 Euros (nove milhões, noventa e sete mil, trezentos e trinta
e um euros e trinta cêntimos)
Custo total elegível

O incentivo total a atribuir, conforme definido nos termos da
decisão de aprovação da respetiva concessão, reveste a seguinte forma:
Apoio financeiro da União Europeia

a) Incentivo FEDER não reembolsável no montante de 2.641.160,70 Euros (dois milhões,
seiscentos e quarenta e um mil, cento e sessenta euros e setenta cêntimos),
correspondente à aplicação da taxa média de 29,03% sobre o montante das despesas
consideradas elegíveis, calculada nos termos do estabelecido no artigo 31.º do RECI, na
sua atual redação.
Apoio financeiro público nacional/regional

(não aplicável)

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

Objetivos e atividades associados ao investimento:
1. Nova Fiação com capacidade para produzir 325 ton/ mês de tecido gaze;
2. Maior independência de matérias-primas estratégicas, face a países extracomunitários;
3. Aumentar o volume de negócios, o VAB, os RH qualificados, as energias renováveis, as
exportações e o número de mercados;
4. Fábrica mais moderna do mundo, com o processo verticalizado;
5. Máxima qualidade do mercado;
6. Laboratório de controlo da qualidade mais próximo e assertivo;
7. Reaproveitar os desperdícios para a caldeira de aquecimento do setor do Branqueio;

8. Reutilizar o algodão que tenha sido aspirado para venda para fábricas que produzem fio
de menor qualidade;
9. Automatizar a produção;
10. Controlo digital da produção;
11. Modernização do website (BackOffice de Apoio ao Cliente, registo de potenciais clientes
com acesso concedido a fichas técnicas; material de marketing; pedidos de cotação;
condições de venda; visualização das condições de produção);
12. Melhor preço do mercado e melhor qualidade, combatendo os países asiáticos.
Os resultados a alcançar no âmbito do projeto, objeto do presente termo de aceitação, são
os seguintes:
a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 4.888.695,84 Euros;
b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 13 Postos de
Trabalho;
c) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 16.824.282,06 Euros.

