
Designação do projeto |   FEHST FORWARD 4.0

Código do projeto |  NORTE-02-0853-FEDER-045091 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção |   Região Norte

Entidade beneficiária |   Fehst – Componentes, Lda

Data de aprovação | 16-10-2019

Data de início | 08-04-2019 

Data de conclusão | 07-04-2021

Custo total elegível |   2.176.048,99

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.088.024,50 EUR

Apoio financeiro público nacional/regional | Não aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

O FEHST FORWARD 4.0 representa um importante passo no

crescimento, diferenciação e sustentabilidade da FEHST, e corporiza a

sua estratégia ao dar um forte contributo no sentido de ganho de

dimensão competitiva para operar com sucesso o mercado global da

indústria automóvel.

É pilar fundamental desta estratégia a reunião de condições para o

fabrico de produtos de elevado nível de especificação e,

consequentemente, de elevado valor acrescentado, para os nichos

mais exigentes da indústria automóvel. Neste sentido, serão realizados

investimentos em meios de transformação, de logística e de

remodelação de instalações.

Os resultados a alcançar são os seguintes:

- faturação de 12,7 Meuros em 2023, aumento (2017/2023) de 146%;

- volume de vendas no mercado externo de 8,7 Meuros em 2023;

- aumento do VAB para 5,5 Meuros, incremento (2017-2023) de 155%;

- criação líquida até 2023 de 15 postos de trabalho.



Projeto Nº  I  POCI-02-0853-FEDER-039454  

Designação do projeto  I  FEHST FORWARD 4.0

Objetivo principal  I  Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção  I  Região Norte

Entidade beneficiária  I  Fehst Componentes, Lda.

Data de aprovação  I  19-12-2018

Data de início  I  01-04-2018

Data de conclusão  I  31-03-2020

Custo total elegível  I  1.209.577,93 euros

Apoio financeiro da União Europeia I  FEDER - 500.000,00 euros

O FEHST FORWARD 4.0 representa um importante passo no crescimento, diferenciação

e sustentabilidade da FEHST no sentido de ganho de dimensão competitiva alavancada

pela forte aposta na capacitação empresarial. Aposta e assenta na inovação

organizacional e no reforço da IDT/IDI pelo recurso a investimentos imateriais ao nível de:

- inovação organizacional e gestão, distribuição e logística - soluções ERP, MES, RFID,

EDI para a planta fabril e para desmaterialização dos processos e gestão do negócio

(Indústria 4.0), assistência técnica para implementação de novos modelos de gestão

organizacional e da planta fabril,

- desenvolvimento e engenharia de produtos e processos - reforço das capacidades de

IDT, de controlo e validação de processos, e laboratoriais,

- qualidade - meios de equipamento para confidencialidade,

- contratação de 2 técnicos qualificados para a implementação das soluções TIC /

Indústria 4.0.

Os resultados a alcançar no âmbito do projeto são os seguintes:

a) N.º de novas atividades inovadoras (Marketing e Organizacionais): 2


