
 

 

Designação do projeto: Aumento de capacidade produtiva da JFAN STEEL através da 

diferenciação dos meios produtivos (perfis e chapas de 6m) e do aumento do valor acrescentado 

(maiores margens, integração a montante, produtos de maior valor acrescentado). 

 

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-179919 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção: Norte – Vila do Conde 

Entidade beneficiária: JFAN STEEL, Lda. 

 

Data de aprovação: 07/07/2022 

Data de início: 23/06/2022 

Data de conclusão: 30/06/2023 

Custo total elegível: 2.186.354,50€ 

Custo total elegível inovação: 2.186.354,50€ 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 655.906,35€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O projeto da JFAN STEEL, Lda., visa o investimento em meios de produção diferenciadores visando 

o aumento da capacidade instalada e da dimensão de perfis trabalhados. Requalificação de 

instalações, dotando-as de tecnologia para perfis de grande dimensão - architectural glass and 

metals - destinados a projetos imobiliários premium. 

Como objetivos primordiais identificam-se: 

1. Adquirir meios produtivos diferenciadores, que permitam trabalhar perfis (dimensões - 

15m,6m; tratamentos, oxidação) que, enquadrando-se no domínio dos architectural 

glass and metal, se destinam a projetos de arquitetura do segmento premium. 

2. Controlar prazos de operação e entrega, deixando de contratar externamente a sua 

produção. 

3. Garantir instalações que possam acomodar os meios produtivos necessários para a 

dimensão dos perfis a trabalhar, bem como os meios humanos, para além de permitirem 

que a empresa possa obter certificações de nível internacional (excelência), que lhe 

facilitem o acesso aos projetos de arquitetura premium de dimensão internacional. 



4. Atrair recursos humanos altamente qualificados das áreas da arquitetura, engenharia e 

marketing internacional. 

5. Aumentar o VN, superando os 4M€ em 2025, para novos mercados (Espanha, França, 

Emirados Árabes, Arábia Saudita), expandindo-se nos que já conseguiu em 2020 (Irlanda) 

e 2021 (Reino Unido, Canadá, EUA, Bélgica, Áustria). 

 

 

Em termos de resultados a atingir no ano pós projeto destacam-se: 

• Valor Acrescentado Bruto de 1.615.335,00 EUROS; 

•Criação de 10 postos de trabalho qualificados; 

•Volume de Negócios de superior a 4.188.490,00 EUROS. 

 

 

Entidade Consultora: B&F consultores, Lda. 

 

 


