Designação do projeto | Aumento da área fabril, novo layout e novo processo de fabrico
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-014460
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Crestuma, Vila Nova de Gaia
Entidade beneficiária | ÉLIO – ARTIGOS PARA DESPORTOS NÁUTICOS, UNIPESSOAL, LDA.

Data de aprovação | 2016-04-14
Data de início | 2016-01-01
Data de conclusão | 2017-12-31
Custo total elegível | 529.560,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER | 317.736,00 €

A Élio Kayaks congratula-se de ter o reconhecimento do Norte 2020 da valia e Mérito do Projeto de
Inovação Produtiva apresentado ao Aviso 20/SI/2015.
O projeto de Inovação Produtiva visa capacitar a empresa para uma maior e melhor resposta aos mercados,
nomeadamente, através do investimento na ampliação das instalações fabris, a aquisição de novos
equipamentos produtivos, inserção da empresa na economia digital e introdução do módulo Gestão da
Produção.
Inovações de processo:
A alteração de layout fabril conjugada com a introdução de novos métodos de trabalho suportados em
novos equipamentos produtivos com funcionalidades inexistentes no processo produtivo da empresa. Em
concreto:
- A introdução de uma CNC no processo de desenvolvimento e fabrico
- Utilização de scanner de leitura para fazer a leitura do modelo de forma a garantir a simetria do kayak
Este projeto contribuiu para alargar o âmbito de atuação da empresa no mercado e redimensionar a sua
capacidade produtiva.

Objetivos:
- Dotar a unidade produtiva de maior capacidade de fabrico;
- Dotar a unidade produtiva de maior eficiência operacional;
- Inovar no processo de fabrico de kayaks;
- Melhorar a visibilidade e posicionamento da empresa no mercado, aproximando-a mais de segmentos de
maior valor acrescentado;

- Melhorar a organização interna.

Atividades:
- Ampliação das instalações fabris e novo layout
- Implementação de novo processo de fabrico de kayaks
- Implementação de novo processo de controlo de gestão
- Inserção na economia digital
- Redução de consumo energético

Resultados esperados:
- Em 2019, atingir um Volume de Negócios de 834 k€;
- Exportar acima de 75% da produção;
- Aumentar a sua produtividade (duplicar VAB em 2019 face a 2014);
- Criação de 6 novos postos de trabalho, com 3 altamente qualificados;

