Designação do projeto: Investimento em tecnologia de ponta
Código do projeto: POCI-02-0853-FEDER-014755
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de Intervenção: Norte
Entidade beneficiária: SOMIRAV - Sociedade de reparação, montagem e aluguer de
máquinas, S.A.
Data de aprovação: 2016-04-07
Data de início: 2015-10-01
Data de conclusão: 2017-09-30
Custo total elegível: 3.625.668,00€
Apoio financeiro da União Europeia: 2.537.967,60€
Objetivos, Atividades e Resultados Esperados /Atingidos:
A SOMIRAV - Sociedade de reparação, montagem e aluguer de máquinas, S.A., tem como
objetivos:
• Posicionar-se no mercado restrito de customização de máquinas, desenvolvendo
soluções à medida in situ na indústria, partindo de especificações e modelos de
desenvolvimento engineer-to-order;
• Adquirir capacidade de movimentação de carga para prestação de serviços únicos;
• Posicionar-se pela inovação no mercado internacional, com serviços de
movimentação de cargas de formato especial;
• Presença internacional da empresa em 4 mercados internacionais de referência Angola, Franca, Espanha e Marrocos;
• Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001.
As suas atividades contemplam:
• Tecnologia de ponta para movimentação de cargas de tonelagens elevadíssima;
• Primeira introdução de sistemas de gestão da qualidade;
• Estabelecimento de 2 novas marcas posicionadas para o mercado internacional, para
segmentos de elevado potencial e valor agregado, associadas ao seu novo serviço
disruptivo e aos seus novos produtos.
Os seus indicadores de resultados no ano cruzeiro (2019):
• Valor Acrescentado Bruto (pós-projeto): 1.427.536,00 €
• Criação de Emprego Qualificado: 4 postos de trabalho
• Volume de Negócios (pós-projeto): 3.017.941,00 €
Síntese do projeto:
O projeto “Investimento em tecnologia de Ponta” visa introduzir tecnologia nos seus
processos de serviços, passando a dispor de equipamentos que irão permitir criar novos
serviços inexistentes, bem como responder a requisitos dos clientes mais exigentes permitindo
serviços de movimentação mecânica de cargas até às 50 toneladas. Irá dispor também de
outros equipamentos de movimentação mecânica de cargas que terão uma capacidade
máxima de 510 toneladas. Por último irá ainda criar valor no mercado através da inclusão nos
seus serviços prestados e inexistentes no mercado nacional e espanhol, através da inovação
processual de conseguir movimentar cargas mecânicas até 200ton/m.

