
 

 

Designação da Operação: Programa de Apoio à Produção Nacional  

Código Universal da Operação: CENTRO-04-38D7-FEDER-000272 

Objetivo Principal: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a 
mobilidade laboral 

Região de Intervenção: Centro2020  

Entidade Beneficiária: 501196986 - STRUALBI-ESTRUTURAS DE ALUMINIO LDA. 

 

Data de aprovação: 03.05.2022 

Data de início: 01.06.2021 

Data de conclusão: 31.05.2022  

Custo total elegível: 150.000,00 euros 

Taxa de Cofinanciamento: 50% 

Contribuição FEDER Total: 75.000,00 euros 

 

Tipologia da Operação: Reforço da competitividade empresarial através da modernização da 
atividade da empresa 

Objetivos, atividades e resultados: O beneficiário com atividade principal assente na produção 
e aplicação de estruturas de alumínio e ferro, nomeadamente caixilharias, portas e janelas, 
apresentou candidatura ao Programa Operacional Centro 2020, no âmbito do aviso n.º 
CENTRO-D7- 2021-04, do “Programa de Apoio à Produção Nacional”, que mobiliza o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), e que visa a modernização e adaptação da 
atividade, pela realização de diversos investimentos de adaptação do espaço. 

Assim, o beneficiário pretende a expansão da atividade da empresa, apostando na vertente 
industrial da sua atividade, modernizando a sua linha de produção com uma nova máquina 
com o propósito de realizar as duas tarefas de soldagem e limpeza num só equipamento. 

A operação tem como principais objetivos: (1) Garantir uma expansão sustentada da atividade; 
(2) Aposta na aquisição de uma nova máquina, necessária para o objetivo de expansão da 
produção de materiais em PVC; (3) Criar valor adicional no setor de atividade na qual a Strualbi 
possui décadas de afirmação; (4) Promover o desenvolvimento socioeconómico de base local 
pela aposta num projeto de expansão localizado num território de baixa densidade; (4) Obter, 
em termos económicos e financeiros, de uma rentabilidade sustentável num período marcado 
por uma conjuntura económica fragilizada; e, (5) Agilizar a produção de equipamentos em 
PVC, com comprovados ganhos de eficiência e de eficácia. 


