
 
 

 

Projeto n. POCI-02-0853-FEDER-021081  

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização das PME 

 

Designação do projeto: InterQuantal Qualificação - Novos produtos, Novos Mercados - superior 

especialização e maior valor acrescentado 

Objetivo Temático: Reforçar a competitividade das PME 

Localização: Vila do Conde 

Entidade Beneficiária: QUANTAL, S.A. 

 

Data de aprovação:02-03-2017 

Data de início:01-07-2016 

Data de conclusão:31-12-2018 

Custo Total Elegível: 146.035,98€ 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 65.716,19€ 

 

Síntese do projeto:  

A QUANTAL, S.A. é uma empresa de Média dimensão que se dedica à produção personalizada B2B de 

soluções metálicas complexas, bem como ao desenvolvimento de aplicações industriais com 

tecnologia laser. 

Com capacidade interna de engenharia e desenvolvimento a montante das operações industriais 

propriamente ditas, posiciona-se tanto no mercado de desenvolvimento como no mercado de series 

(indústria automóvel, metalomecânica e elétrica), onde assegura trabalhos complexos mobilizadores 

das seguintes operações: corte (Laser), quinagem, maquinação (2 e 5 eixos), soldadura (Laser 

robotizada e outras), estampagem, assembling de componentes, controlo de qualidade dimensional 

3D e leitura ótica. 

No quadro do seu desenvolvimento e crescimento, os objetivos estratégicos são a exploração de 

segmentos de maior valor acrescentado, nomeadamente, expandir a gama de produtos «chave na 

mão» e trabalhar para o mercado mundial. Pretende por isso penetrar em nichos nos mercados Sueco, 

Francês, Alemão e Suíço, em particular, nos quais os seus processos e serviços permitem a fabrico de 

produtos e bens de maior valor acrescentado sendo integrados, em cadeias de valor à escala europeia 

nos segmentos de mercado, de equipamentos industriais, equipamentos de segurança e transporte de 

valores e de componentes para veículos automóveis de séries especiais com produções médias, 

pequenas ou limitadas. 

O presente projeto de investimento irá ser atuante, essencialmente, ao nível organizacional da 

empresa através dos domínios imateriais de competitividade sobretudo, inovação organizacional e 

gestão, qualidade e eco inovação, através de ações como a atualização da certificação segundo a ISO 



 
9001 e ISO 14001, para os referenciais de 2015, a implementação de Lean Logistics interna, a instalação 

e aquisição de software business intelligence para a gestão. 

 


