
 
 
 
Projeto nº 18229 
 
 
Designação do projeto: Conceção e fabrico de soluções eco-inovadoras Light Steel 
Framing 
 
 
Custo total elegível: 3 074 875,00 € 
Apoio financeiro da UE: 2 152 412,50 € 
Apoio financeiro público nacional: Não colocar  
 
Síntese do Projeto:  
 
A Ferberto ‐ Estruturas Metálicas, S.A. foi constituída em janeiro de 1997 no concelho de Porto 

de  Mós,  com  o  objeto  social  de  serralharia  civil,  metalomecânica  e  estruturas  metálicas. 

Iniciando, de  imediato,  a  atividade de produção,  comercialização e montagem de estruturas 

metálicas direcionadas para mercados comerciais e industriais. 

 

Com este projeto, a empresa pretende incrementar a sua capacidade de produção tendo como 

intuito responder à maior procura, e complementarmente diversificar a sua produção no sentido 

de alargar o leque de oferta de produtos aos clientes. Para tal, irá ampliar a sua área produtiva 

e investir em novos recursos tecnológicos e técnicos, mais avançados e com maior capacidade 

produtiva, por forma a conseguir deter uma maior capacidade para produzir produtos de maior 

dimensão e valor acrescentado. Ainda a este nível, em alinhamento com a filosofia de melhoria 

contínua dos seus processos e com o objetivo de se diferenciar da concorrência pela oferta de 

soluções de qualidade, a empresa pretende também certificar o seu sistema de gestão segundo 

a nova norma de gestão de qualidade NP EN ISO 9001:2015. 



 

 

 
  
 

 

 

Designação do projeto | Conceção e fabrico de soluções eco

Código do Projeto | POCI-02-0853

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | FERBERTO 

Data de aprovação | 16/08/2016 

Data de início | 01/08/2016 

Data de conclusão | 31/07/2018 

Custo total elegível | 3 074 875,00 

Apoio financeiro da União Europeia

Síntese do Projeto:  

A Ferberto - Estruturas Metálicas, S.A. foi constituída em janeiro de 1997 no concelho de Porto de 

Mós, com o objeto social de serralharia civil, 

de imediato, a atividade de produção, comercialização e montagem de estruturas metálicas 

direcionadas para mercados comerciais e industriais.

Com este projeto, a FERBERTO 

como intuito responder à maior procura, e complementarmente diversificar a sua produção no 

sentido de alargar o leque de oferta de produtos aos clientes. Para tal, irá ampliar a sua área 

produtiva e investir em novos recursos tecnológi

capacidade produtiva, por forma a conseguir deter uma maior capacidade para produzir 

produtos de maior dimensão e valor acrescentado. Ainda a este nível, em alinhamento com a 

filosofia de melhoria contínua dos seu

concorrência pela oferta de soluções de qualidade, a empresa pretende também certificar o 

seu sistema de gestão segundo a nova norma de gestão de qualidade NP EN ISO 9001:2015.
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Reforçar a competitividade das PME 

 

FERBERTO - ESTRUTURAS METÁLICAS, S.A. 

 

3 074 875,00 EUR 

União Europeia | FEDER – 2 152 412,50 EUR 

Estruturas Metálicas, S.A. foi constituída em janeiro de 1997 no concelho de Porto de 

Mós, com o objeto social de serralharia civil, metalomecânica e estruturas metálicas. Iniciando, 

de imediato, a atividade de produção, comercialização e montagem de estruturas metálicas 

direcionadas para mercados comerciais e industriais. 

 pretende incrementar a sua capacidade de produção tendo 

como intuito responder à maior procura, e complementarmente diversificar a sua produção no 

sentido de alargar o leque de oferta de produtos aos clientes. Para tal, irá ampliar a sua área 

produtiva e investir em novos recursos tecnológicos e técnicos, mais avançados e com maior 

capacidade produtiva, por forma a conseguir deter uma maior capacidade para produzir 

produtos de maior dimensão e valor acrescentado. Ainda a este nível, em alinhamento com a 

filosofia de melhoria contínua dos seus processos e com o objetivo de se diferenciar da 

concorrência pela oferta de soluções de qualidade, a empresa pretende também certificar o 

seu sistema de gestão segundo a nova norma de gestão de qualidade NP EN ISO 9001:2015.

 

 

inovadoras Light Steel Framing 

Estruturas Metálicas, S.A. foi constituída em janeiro de 1997 no concelho de Porto de 

metalomecânica e estruturas metálicas. Iniciando, 

de imediato, a atividade de produção, comercialização e montagem de estruturas metálicas 

de de produção tendo 

como intuito responder à maior procura, e complementarmente diversificar a sua produção no 

sentido de alargar o leque de oferta de produtos aos clientes. Para tal, irá ampliar a sua área 

cos e técnicos, mais avançados e com maior 

capacidade produtiva, por forma a conseguir deter uma maior capacidade para produzir 

produtos de maior dimensão e valor acrescentado. Ainda a este nível, em alinhamento com a 

s processos e com o objetivo de se diferenciar da 

concorrência pela oferta de soluções de qualidade, a empresa pretende também certificar o 

seu sistema de gestão segundo a nova norma de gestão de qualidade NP EN ISO 9001:2015. 


