
Designação: SI INOVAÇÃO PRODUTIVA

Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-179 528

Objetivo principal: Mais tecnologia, com robotização, para mais eficácia e mais 

eficiência

Região intervenção: Centro

Entidade: FAPOR- FAIANÇAS DE PORTUGAL, S.A

Data aprovação: 28-12-2021

Data início: 26-02-2021

Data conclusão: 31-12-2022

Custo total elegível: 3 398 396,00 euros

Apoio financeiro da UE – FEDER: 849 599,00 euros

Síntese do projeto

O projeto de investimento visa consolidar o processo de crescimento e 

desenvolvimento da empresa, através da modernização e inovação da estrutura 

produtiva interna. 

 



Este projeto incidirá sobre investimentos produtivos que alteram profundamente o 

processo produtivo existente, assegurando assim, não só o aumento da capacidade 

produtiva através da introdução de tecnologias mais eficientes, através da robotização e 

automatização de operações, mas também pela diferenciação da oferta, nomeadamente pela 

maior promoção de louça fabricada em grés, assegurada pela instalação de sistemas 

robotizados de vidragem os quais vão permitir a dinamização da produção de produtos em 

geral e do grés em particular e da decoração através de vidros reativos.

Objetivos estratégicos do projeto

Integrar a liderança do sector em Portugal de produção e oferta de louça utilitária e 

decorativa, inovadora e diferenciada, c/ oferta única conjunta diversificada em faiança, 

terracota e grés porcelânico;

 - Aumentar a capacidade produtiva c/ aquisição de tecnologia inovadora emergente para o 

sector, integrada na I4.0, que lhe permita otimizar os padrões de eficiência da exploração; 

- Manter de forma sustentada, com oferta inovadora, o nível elevado de exportação do seu 

volume de negócios, em mercados internacionais + diversificados; 

- Promover o desenvolvimento da atividade de forma + sustentável, na perspetiva interna e 

externa, pela produção e oferta de produtos, em processos + amigos do ambiente, com oferta 

de produto não poluente, por ser fabricado com materiais biodegradáveis e os mesmos 

possuírem uma maior durabilidade; 

- Garantir de forma sustentada, equilíbrio económico e financeiro, com o desenvolvimento da 

atividade com posicionamento mais elevado na cadeia de valor.


