
 
 

Designação do projeto | Reforço da capacidade numa aposta em meios técnicos e tecnológicos que 

promovam a qualidade, flexibilidade e eficiência da Steelgalva 

Código do projeto |CENTRO-02-0853-FEDER-047406 

Objetivo principal| OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção |CENTRO 

Entidade beneficiária |STEELGALVA CONSTRUCTION, LDA 

Data de aprovação | 07-01-2021 

Data de início | 26-08-2019 

Data de conclusão | 25-08-2021 

Custo total elegível |1.689.321,66€ 

Apoio financeiro da União Europeia | 929.126,92€ 

Incentivo Não Reembolsável | 464.563,46€ 

Empréstimo Garantido | 464.563,46€ 

 

Descrição e Objetivos do Projeto 

A Steelgalva construction, Lda., constituída em 2015, desenvolve a sua atividade na área da conceção e 

gestão de projetos de construções metálicas, com capacidade de fabricar todo o tipo de estruturas e 

construções metálicas, nomeadamente pavilhões industriais e comerciais, serralharias diversas, 

plataformas metálicas e pórticos, apresentando igualmente como serviços o corte, furação e pintura. Com 

o presente projeto, a Steelgalva pretende reforçar a sua estrutura produtiva, nomeadamente os centros 

de corte, furação e de soldadura, sendo sua intenção a aquisição de um conjunto de investimentos, 

nomeadamente: máquina CNC de corte de Chapa por Plasma e Oxicorte; serras de corte; novos aparelhos 

de soldar; um pórtico de soldadura por arco submerso, bem como a respetiva rede de gás. 

Complementarmente, a empresa reforçará os equipamentos de transporte de cargas e a rede de ar 

comprimido, procedendo ainda à digitalização e informatização de processos, bem como à instalação de 

painéis solares fotovoltaicos para auto-consumo. O projeto irá ser realizado no estabelecimento industrial 

localizado em Viseu, estando ainda previstas obras de adaptação e ampliação desse estabelecimento. 

Os investimentos em apreço são cruciais para o crescimento da Steel,quer em termos de volume de 

negócios, quer em termos de diversificação de mercado de atuação, permitindo a sua aquisição o tão 

necessário aumento da capacidade produtiva instalada, fundamental para dar resposta às perspetivas de 



 
crescimento da empresa, para a diversificação de canais de distribuição e para a capacidade de resposta 

a obras de maior dimensão e complexidade, concorrendo os investimentos para o cumprimento dos 

seguintes objetivos: 

• Aumento da capacidade produtiva instalada 

• Diversificação da gama de produtos 

• Diversificação de canais de distribuição 

• Diversificação de mercado 

• Maior qualidade do produto acabado 

• Diminuição dos processos de subcontratação (maior autonomia e controlo de elos cruciais da 

sua cadeia de valor) 

• Aumento da eficiência energética, maior sustentabilidade e diminuição da dependência 

energética 

• Maior controlo e monitorização dos processos produtivos, organizacionais e comerciais (Sistema 

BI) 

 


