
 

Designação do projeto | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO NACIONAL (BASE 

LOCAL) - CIM TÂMEGA E SOUSA 

Código do projeto | NORTE-06-38D7-FEDER-000386 

Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a 

mobilidade laboral 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária | ACTIONELECTRIC, LDA 

Data de aprovação | 19/02/2021 

Data de início | 02/03/2021 

Data de conclusão | 01/09/2022 

Custo total elegível | FEDER – 223.014,38 € 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 100.356,47 € 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

A ACTIONELECTRIC pretende com o presente projeto reforçar o posicionamento que já 

possui no seu setor pautado por um elevado rigor e qualidade, seja ao nível do produto 

final como ao nível do processo produtivo. Para isso, pretende apostar na realização de 

distintos investimentos que permitirão criar e alargar capacidades cruciais para a 

concretização da estratégia de crescimento sustentado da Empresa, progredindo na sua 

cadeia de valor, com impactos positivos quer em rentabilidade, como produtividade. 

Os objetivos gerais e específicos que pretende alcançar são:  

- Aumentar a capacidade produtiva, permitindo acelerar a sua capacidade de resposta; 

- Automatizar e monitorizar processos de trabalho e de fabrico através da implementação 

da digitalização de processos, que permitirá melhorar competências internas ao nível da 

automatização e do controlo de processos, com impacto direto no aumento da 

produtividade e competitividade; 

- Criar uma unidade para a realização interna de ensaios e testes, com os equipamentos 

necessários para o efeito, distinguindo-se assim no seu setor através de uma oferta 

diferenciadora e de reconhecida qualidade; 

- Aposta em novas ferramentas de marketing, no âmbito da transição digital, tais como 

a introdução de nova funcionalidade no website institucional, permitindo aumentar a 

visibilidade da Empresa no mercado, a atual carteira de clientes e consequentemente as 

relações com os seus Clientes e promoção do seu negócio. 



A Empresa através do investimento produtivo previsto, não só conseguirá alcançar maior 

notoriedade no setor em que opera, como estimulará indiretamente a produção nacional 

e a visibilidade de Portugal como especialista na produção, montagem e eletrificação de 

quadros elétricos e respetiva manutenção. 


