Designação do projeto: Desassossego 4.0.
Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-044106
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Programa Operacional Regional do Centro
Entidade beneficiária: MOVECHO SA.
Data de aprovação: 2019-08-30
Data de início: 2019-04-15
Data de conclusão: 2021-04-14
Custo total elegível: 1.843.730,77€
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 682.442,68€
Indicadores de resultados – ano cruzeiro 2023:
VAB: 83772.775,11€; CEQ: 52 postos de trabalho; VN: 18.573.412,99€
Objetivos:
Criação de uma Smart Factory.; criar um pipeline de ecossistemas integrados,
abrangendo toda a fábrica, gerando um fluxo de comunicação entre máquinas,
colaboradores, parceiros aumentando a produção.
Atrair mercado cada vez mais sofisticado. Produzir com rentabilidade sem perder
identidade e controlando o processo de uma forma conectiva em que essa conectividade
reduza o time market do produto. Competências de design, criatividade, novas
tecnologias tendo uma base de processo flexível, adaptativa e incremental fazendo do
design uma ferramenta dinâmica, estando em constante mutação adicional mantendo
uma linha editorial.
Atividades:
Fabricação de objetos ecodesign integrados em lógica de produto internacional de nicho
para grandes marcas internacionais com maior valor. Promover a redução de materiais
tóxicos e a redução de energia no seu processo industrial por via da reutilização e
reciclagem de alguns dos seus produtos.
.
Resultados esperados / atingidos Setembro de 2019:
Interligação das recentes máquinas 4.0 da fábrica, cujas bases de dados interagem via
software de conectividade, alterando a relação com o PT e c/ os parceiros. Esta
revolução, visa promover rigor no acabamento do produto, fluidez no processo e
inovação na organização com um posicionamento invulgar na postura conceptual das
tarefas dos colaboradores durante as dinâmicas produtivas, promovendo uma cadência
informativa altamente eficaz., flexibilização produtiva leva ao aumento da cap.
produtiva
A empresa iniciou o projeto em 15-04-2019, apresentando à data um grau de realização
de cerca de 10%

Setembro 2019

