
Designação do projeto | INOVAÇÃO PRODUTIVA - Produção avançada e sustentável de 
soluções de arquitetura disruptivas

Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-044980

Objetivo principal |Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de Intervenção |Norte

Entidade beneficiária | INOCAMBRA – CONSTRUÇÕES EM AÇO INOX LDA

Data de aprovação | 2019-07-13

Data de início |2019-04-01

Data de conclusão |2021-03-31

Custo total elegível |€ 2.577.251,73

Apoio FEDER | € 644.312,93

Descrição

A Inocambra - Construções Em Aço Inox, Lda. (Inocambra), sedeada em Vale de Cambra, 
iniciou a sua atividade em 2002, dedicando-se à indústria metalomecânica, sobretudo 
estruturas complexas por medida, (escadas, plataformas, passadiços).

O beneficiário visa com este projeto aumentar a capacidade instalada da empresa, dotando-a 
de um conjunto de equipamentos mais evoluídos. 

A nova tecnologia de plasma oxicorte de alta definição permitirá desenvolver peças de maior 
comprimento e espessura (24m e 80mm, respetivamente). A tecnologia de corte com 
maquinação e perfuração de 3 eixos permitirá congregar várias etapas (corte, roscagem, 
fresagem e gravação das peças), num só processo automatizado, com ganhos de produtividade 
e qualidade. 

A empresa tem como principais objetivos:

- Reforço de negócios internacionais com construtores de referência, através de produtos de 
maiores dimensões, de maior valor acrescentado e sofisticação estrutural e de design;



- Inovação tecnológica para aumento de capacidade, rentabilidade, eco-eficiência, 
diversificação da oferta e redução de prazos de entrega, com processos dotados de maior 
conetividade e automatização, na senda da I4.0;

- Consolidação da componente de serviço enquanto parceiro indispensável de 
desenvolvimento de projeto participando na criação de soluções complexas e disruptivas, em 
estreita comunicação por via digital com os clientes nos diversos pontos de desenvolvimento e 
execução;

- Aposta na sustentabilidade de produtos e processos como forma de melhoria da sua 
atividade e resposta a requisitos de segmentos-alvo;

- Reforço da equipa com recursos humanos qualificados, por forma a suportar a transição para 
a i4.0 e a concretização na sua plenitude da estratégia de internacionalização.


