ENTIDADE: Irmãos Silvas S.A. – Metalogalva
PROJETO: POCI-01-0249-FEDER-014841
PROGRAMA OPERACIONAL COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO
SI INOVAÇÃO EMPRESARIAL PRODUTIVA
20/SI/2015
DESIGNAÇÃO DO PROJETO: HPT- High Productivity and Technology

OBJETIVO:
CUSTO TOTAL EM EUROS:
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:
APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL:

Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
9.493.654,00 Euros
4.935.509,70 Euros
- Euros

SÍNTESE DO PROJETO
O projeto “HPT- High Productivity and Technology”, da empresa Irmãos Silvas S.A.,
integrada no Vigent Group SGPS, SA, visa a expansão da capacidade de produção
de dois estabelecimentos já existentes, a Metalogalva - Trofa e a Metalogalva Albergaria-a-Velha. Esta expansão, que se deverá traduzir num aumento do Valor
Bruto da Produção superior a 58% está intrinsecamente ligada à introdução de
novas linhas produtivas e ao aumento da capacidade instalada existente.
Constituída em 1971, a Irmãos Silvas S.A.(Metalogalva), empresa mais antiga do
Grupo Vigent, é uma sociedade que desenvolve a sua atividade no projeto e no
fabrico de estruturas metálicas, tendo capacidade para efetuar ensaio de protótipos ao nível da montagem e/ou resistência estrutural.
Com o presente projeto, a empresa visa a ampliação da unidade industrial, a
estudos e diagnósticos, necessários á expansão da capacidade de produção, num
investimento total que deverá rondar os 9,5 milhões de euros. Diretamente
associada ao projeto está prevista a criação de 100 novos postos de trabalho, 10
dos quais correspondem a emprego altamente qualificado.
LOCALIZAÇÃO DO PROJETO:
Norte (Trofa):
75,35 % Investimento
Maganha - Santiago de Bougado,
4786-909 - Trofa
Centro (Albergaria-a-Velha):
24,65 % Investimento
Zona Industrial Vista Alegre,
Arruamento E, Lote 3,
3850-184 Albergaria-a-Velha

EXECUÇÃO FINANCEIRA

100%
94%
DESPESA APRESENTADA

DESPESA APROVADA

VALOR À DATA DE MARÇO 2018

ENTIDADE: Irmãos Silvas S.A. – Metalogalva
PROJETO: POCI-03-3560-FSE-042868
PROGRAMA OPERACIONAL COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO
PROJETOS AUTÓNOMOS DE FORMAÇÃO
22/SI/2017
DESIGNAÇÃO DO PROJETO: MTG Qualifica

OBJETIVO:
CUSTO TOTAL EM EUROS:
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:
APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL:

Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio
à mobilidade dos trabalhadores.
88.712,92 Euros
44.356,46 Euros
- Euros

SÍNTESE DO PROJETO
Este projeto integra um programa de formação para a qualificação e
especialização do quadro de colaboradores proporcionando o seu crescimento
profissional e pessoal alinhado com o Plano Estratégico da empresa que potencia
a expansão do seu negócio e reforço do posicionamento a nível internacional.

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO:
Norte (Trofa):
100 % Investimento
Maganha - Santiago de Bougado,
4786-909 - Trofa

EXECUÇÃO FINANCEIRA

30%
100%
DESPESA APRESENTADA

DESPESA APROVADA

VALOR À DATA DE 30 MAIO 2019

32%
100%

ENTIDADE: Metalogalva – Irmãos Silvas S.A.
PROJETO: POCI-01-0247-FEDER-033497
PROGRAMA OPERACIONAL COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO +
PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA SI À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI I&DT)
31/SI/2017
DESIGNAÇÃO DO PROJETO: BarRod - Barreiras de Segurança Rodoviária

OBJETIVO:
CUSTO TOTAL EM EUROS:
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:
APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL:

Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
1.590.075,23 Euros
883.284,60 Euros
- Euros

SÍNTESE DO PROJETO
Os despistes e as colisões entre veículos e objetos fora da faixa de rodagem constituem
um problema de segurança rodoviária relevante para qualquer gestor de
infraestruturas rodoviárias.
Por forma a proteger os ocupantes dos veículos, em caso de despiste, importa proteger
o tráfego dos obstáculos mediante a instalação de sistemas de retenção de veículos, por
forma a fornecer um determinado nível de retenção aos veículos descontrolados,
impedindo-os de invadirem áreas vulneráveis ou colidirem com obstáculos perigosos.
O consórcio constituído pelas empresas Metalogalva, Metalocar e IP, em estreita
colaboração com a Universidade do Minho, detetou a necessidade de conceber e
desenvolver uma nova gama de barreiras de segurança com caraterísticas inovadoras e
diferenciadoras, únicas no mercado, e como elevados níveis de desempenho.

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO:
Norte (Trofa):
100 % Investimento
Maganha - Santiago de Bougado,
4786-909 - Trofa

EXECUÇÃO FINANCEIRA

30%
70%
DESPESA APRESENTADA

DESPESA APROVADA

VALOR À DATA DE MARÇO 2022

Neste sentido, o consórcio procurará desenvolver o projeto BarRod Barreiras de
Segurança Rodoviária, que tem como objetivo o desenvolvimento de uma nova gama de
produtos para guardas de segurança rodoviária que, assente em análises de simulação
computacional de comportamento mecânico, por um lado, e de cinemática e cinética do
sistema em serviço, por outro, e tendo por base estudos aprofundados dos materiais a
utilizar e das condições reais de encastramento do sistema ao solo, possa garantir
elevados níveis de desempenho, com menores custos de produção e
manutenção/reparação.
As novas soluções técnicas permitirão por um lado, reforçar a competitividade das
empresas nacionais fabricantes (através da disponibilização de produtos adaptados às
exigências atuais, versáteis e com um custo competitivo) e, por outro lado, melhorar a
gestão da conservação e manutenção destes equipamentos a médio longo prazo por
parte dos responsáveis da gestão da infraestrutura rodoviária, preservando
adequadamente as questões relacionadas com a oferta da segurança rodoviária.

