FICHA DE PROJETO
Projeto n.º: POCI-01-0249-FEDER-009046
POCI-03-3560-FSE-009046
Designação do projeto: Nova e inovadora Caixa de Velocidades JT4 e novos componentes para
novas e inovadoras Caixas de Velocidades para Mercado Externo
Apoio no âmbito do Sistema de incentivos à Inovação Produtiva (RCI)
Objetivo Principal: Aumento da capacidade do estabelecimento
Região de Intervenção: Região Centro (Aveiro)
Entidade Beneficiária: Renault Cacia, S.A.
Data de Aprovação: 12-04-2018
Data de Inicio: 28-09-2015

Data de Conclusão: 19-01-2019

POCI-01-0249-FEDER-009046

POCI-03-3560-FSE-009046

Investimento total: 47.642.100,00€

Investimento total: 317.552,76€

Apoio financeiro da UE: 9.458.420,00€

Apoio financeiro da UE: 93.633,00€

Taxa de execução: 100%

Taxa de execução: 91%

Síntese do projeto:

Objetivos:

O presente projeto contribuiu para o aumento do
investimento produtivo em atividades inovadoras
no âmbito de novos produtos - nova e inovadora
Caixa de Velocidades (CV) JT4 para os novos
veículos eco eficientes, e novos componentes para
as novas e inovadoras CV TX (Cárteres e Cone
Crabot), pelo que terá um impacto relevante em
termos de criação de emprego, ao nível do efeito
de arrastamento sobre a atividade económica, em
particular sobre as PME e nos domínios
prioritários da estratégia de investigação e
inovação para uma especialização inteligente
nacional, dado que os novos produtos são
componentes para a industria automóvel e inserese na plataforma da inovação da especialização
produtiva da região centro e na fileira da produção
de peças maquinadas de alta precisão, com
aplicação na indústria automóvel.

A criação, até 31/12/2019, de 10 postos
de trabalho altamente qualificados e a sua
manutenção, bem como a manutenção
dos atuais 178. A realização, durante o
período
contratualizado,
de
um
investimento total de 47.959.652,76€, no
qual se inclui o montante de 317.552,76€
referente a Formação Profissional.

Resultados esperados / atingidos:
Realização física e financeira do projeto de
47,8 milhões de euros, correspondente a
101,2% do investimento elegível. Ao nível
da Formação Profissional atingiu uma
realização financeira de 84%, ou seja,
258,5 mil euros.

