
 

 

 

Designação do projeto: Artinox21 : Flexibilização, digitalização e sustentabilidade ambiental da 

capacidade produtiva 

Códigos do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-181135 

Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de Intervenção: Centro 

Entidade beneficiária: ARTINOX - Fábrica Metalúrgica, S.A. 

 

Data de aprovação: 17/06/2022 

Data de início: 21/09/2021 

Data de conclusão: 30/06/2023 

Custo total elegível: 351.133,80€ 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 87.783,45€ 

 

Síntese do projeto  

 

A ARTINOX - FÁBRICA METALÚRGICA S.A., foi constituída em 1977 é uma empresa de dimensão média 

sediada no concelho de Águeda, posicionada no setor da iluminação de interiores. 

A sua atividade desenvolve-se no âmbito da conceção e desenvolvimento, fabricação e comercialização 

de aparelhos de iluminação e seus componentes, bem como acessórios e artigos de decoração, 

tratamentos de superfícies por processo galvânico, pintura a pó e envernizamento. É referido que os 

últimos cinco anos foram marcados por investimentos significativos em capacitação produtiva e 

atualização tecnológica (que neste projeto encontram reforço e continuidade), bem como, em esforços 

de internacionalização e consolidação da sua vertente exportadora. 

Atualmente centra os seus esforços no reposicionamento do seu padrão produtivo, focando-se na 

flexibilidade produtiva e elevada capacidade de customização, orientadas a clientes corporativos 

(designadamente Hotelaria e outros). 

O presente projeto visa assim dar continuidade à estratégia de crescimento definida pela Artinox, 

concluindo um ciclo de investimentos anteriores e complementares (inovação produtiva e 

internacionalização) que, de forma integrada, visam a significativa capacitação tecnológica da empresa 

para a continuação da progressão na sua cadeia de valor e diferenciação competitiva nos mercados 

internacionais. 

Os investimentos propostos contribuíram para a flexibilidade produtiva e elevada capacidade de 

customização e que, pela adoção de novas tecnologias produtivas alinhadas com conceitos da i4.0, serão 

potenciados ao serviço de maior capacidade produtiva, designadamente ao nível da prototipagem e 

desenvolvimento rápido de produto, da produção ágil e utilização otimizada dos recursos produtivos, e 

da qualidade final dos produtos. 



 

 

 

Designação do projecto: Inovação dos processos e aumento da capacidade produtiva da ARTINOX 

 

Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-015054 

Objetivo Principal: Reforçar a Competitividade das PME 

Entidade beneficiária: ARTINOX - Fábrica Metalúrgica, S.A. 

 

Data de aprovação: 14-04-2016 

Data de início: 01-10-2015 

Data de conclusão: 30-09-2017 

Custo total elegível: 699.775,36€ 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER: 349.887,68€ 

 

Síntese do projecto 

 

Com o projeto de Inovação Produtiva, a Artinox – Fábrica Metalúrgica, S.A., visa inovar os seus processos 

produtivos e simultaneamente aumentar a sua capacidade produtiva, a sua flexibilidade, a sua 

capacidade e rapidez de resposta e melhorar significativamente o seu desempenho operacional e 

organizacional, por via da aquisição e instalação de novos equipamentos e tecnologias. Prevê ainda 

eliminar subcontratações externas e verticalizar os seus processos pela incorporação de novas operações 

nos processos, integrar novas operações que lhe permitirão ser mais flexível e diversificar as atividades 

produtivas para lotes mais pequenos, melhorar e aumentar a sua capacidade de controlo de qualidade 

de produto, contratar um novo diretor de produção para implementar novas metodologias (LEAN e 

KAIZEN) que permitirão melhorar o desempenho operacional e encontrar o ponto ótimo produtivo, 

melhorar a sua organização interna de gestão de dados e de processos.  

 


