Coﬁnanciado por:

Designação do projeto
Nova fábrica e novo processo de fabrico na Fernando Ferro & Irmão

Data de aprovação
07-04-2016

Código do projeto
POCI-02-0853-FEDER-014959 | POCI-03-3560-FSE-014959

Data de início
01-10-2015

Objetivo principal
OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Data de conclusão
29-09-2018

Região de intervenção
Estarreja

Custo total elegível
3.946.120,00 Euros

Entidade beneﬁciária
Fernando Ferro & Irmão, S.A.

Apoio ﬁnanceiro da União Europeia
2.368.284,00 Euros

A Fernando Ferro & Irmão, S.A. foi constituída em 03-05-1999, com o objeto social de montagens elétricas
industriais e habitacionais e construção de máquinas, sobretudo do ramo do calçado.
Com a evolução do negócio e o crescente grau de exigência dos clientes, nomeadamente dos fabricantes de
componentes de calçado, a empresa dedicou-se à construção de linhas de montagem e componentes
mecânicos para máquinas de injeção, chegando a um ponto de saturação do espaço disponível, exigindo-se
novas instalações.
As novas instalações, construídas de raiz para acolhimento da atividade que a FF&I desenvolve atualmente e
sobretudo a que pretende desenvolver no futuro, veio proporcionar as condições ideais para o fabrico de
produtos baseados em inovadoras tecnologias de fabrico dando cumprimento a rigorosas exigências técnicas
de setores de alto desempenho, como o automóvel e o aeronáutico, tanto ao nível de qualidade como de
funcionalidade.
Objetivos
• Foram melhorados signiﬁcativamente os métodos de produção, através de investimentos em instalações e
novos equipamentos e ferramentas;
• Alargou-se a gama de produtos/serviços, contribuindo para uma maior diversiﬁcação da oferta;
• Melhorou-se a visibilidade e posicionamento da empresa no mercado, aproximando-a mais de segmentos
de maior valor acrescentado, nomeadamente o setor automóvel e máquinas/ferramentas para a produção
de calçado;
• Melhorou-se a organização interna, através de investimentos no ERP e Software CAD CAM;
• Valorizou-se os Recursos Humanos através da implementação de projetos especíﬁcos de formação para o
desenvolvimento de novas técnicas de produção/fabrico e reforço das competências individuais.
Resultados
• Em 2020, atingir um Volume de Negócios de 4,2 milhões de euros;
• EM 2020, exportar acima de 80% da produção;
• Aumentar a sua produtividade (duplicar VAB em 2020 face a 2014);
• Criação de 8 novos postos de trabalho, com pelo menos 5 altamente qualiﬁcado;
• Reduzir o consumo de energia em 15%, através da utilização de novos equipamentos mais rápidos e eﬁcientes.

