
 
 

 

Projeto n.º NORTE-02-0853-FEDER-044939 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial (Produtiva) 

 

Designação do projeto: QUANTAL 4.0 + competitividade + valor acrescentado 

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-044939 

Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Vila do Conde 

Entidade beneficiária: QUANTAL, S.A. 

 
Data de aprovação: 13-08-2019 

Data de início: 18-03-2019 

Data de conclusão: 17-03-2021 

Custo Total Elegível: 1.832.444,72 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 532.000,08 EUR  

 
Síntese do projeto 

Fundada em 1995, a QUANTAL, S.A. é uma empresa de média dimensão que atua nos mercados de 

desenvolvimento de protótipos e de séries de reduzida dimensão, onde tem hoje consolidada uma posição de 

liderança nacional e europeia no que respeita a serviços B2B de metalomecânica industrial complexa, bem como 

no desenvolvimento de aplicações industriais com tecnologia laser. 

Com o presente projeto de investimento denominado «QUANTAL 4.0 + competitividade + valor acrescentado» 

preconiza-se um conjunto de investimentos que visam o alargamento da capacidade produtiva / operacional da 

empresa, em sintonia com a ampliação das suas competências produtivas, no sentido de aumentar não só a 

capacidade de produzir numa escala maior do que a até então adquirida, mas alargar também a base de 

produção atual e caminhar no sentido de produzir novos produtos (de maior complexidade, responsabilidade e 

relevância no produto final) com maior valor acrescentado, em particular no setor automóvel.  

O objetivo estratégico deste projeto é o de penetrar em nichos de mercado de maior valor acrescentado, 

nomeadamente o Mercado Espanhol, Alemão, Holandês e Belga, pela possibilidade de expandir a oferta para 

produtos de maior complexidade técnica e maior grau de integração de operações à escala industrial de grandes 

séries e suportadas em contratos de fornecimentos prolongado com clientes Tier 1 do setor automóvel no 

mercado europeu conducente ao aumento do Volume de Negócios e do valor Acrescentado Bruto.  


