Designação do Projeto: RICO - Ampliação das instalações e maior capacidade produtiva
Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-070533
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: PO NORTE
Entidade beneficiária: Tomás Castro e Silva, Lda.

Data de aprovação: 28-01-2021
Data de início: 01-05-2021
Data de conclusão: 30-04-2023
Investimento Total: 1.058.002,50 euros
Custo total elegível: 819.951,94 euros
Apoio financeiro da UE: FEDER 238.050,56 euros (incentivo não reembolsável) + 238.050,56 euros
(empréstimo garantido)
Apoio financeiro público nacional: 0 euros

Objetivos, atividades e resultados esperados:
O projeto de investimento objeto da presente candidatura visa aumentar a capacidade de produção
da empresa. Para tal prevê a requalificação de 1165,80m 2 de fábrica e a ampliação em 996m2, bem
como a aquisição de equipamentos produtivos que garantirão o aumento de 50% da capacidade atual
instalada. É ainda objetivo da empresa a consolidação dos atuais mercados, bem como a exploração
de novos.

Designação do Projeto: RICO - Ampliação das instalações e maior capacidade produtiva
Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-070533
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: PO NORTE
Entidade beneficiária: Tomás Castro e Silva, Lda.

Data de aprovação: 28-01-2021
Data de início: 01-05-2021
Data de conclusão: 30-04-2023
Custo total elegível: 1.058.002,50 euros
Apoio financeiro da UE: FEDER – 476.101,12 euros
Apoio financeiro público nacional: 0 euros

Objetivos, atividades e resultados esperados:
O projeto de investimento objeto da presente candidatura visa aumentar a capacidade de produção
da empresa. Para tal prevê a requalificação de 1165,80m 2 de fábrica e a ampliação em 996m2, bem
como a aquisição de equipamentos produtivos que garantirão o aumento de 50% da capacidade atual
instalada. É ainda objetivo da empresa a consolidação dos atuais mercados, bem como a exploração
de novos.

Designação do projeto | Implementação de meios para aumento da inovação empresarial
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-000663
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de Intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Tomás Castro Silva, Lda.
Data de aprovação | 11-08-2015
Data de início | 01-06-2015
Data de conclusão | 23-05-2017
Custo total elegível | 1.488.499,25€
Apoio financeiro da União Europeia |

1.060.555,72€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos |
O projeto da Tomás Castro Silva pretende
promover a competitividade da empresa no mercado, como resultado da introdução de fatores de
inovação que visam incrementar a sua capacidade produtiva, o grau de diferenciação da sua oferta, a
otimização das formas de organização do trabalho, a sua quota e notoriedade nos mercados externos e
a qualificação dos recursos humanos.

Projeto executado por:

www.tecnibraga. pt

