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o Projeto nº:  POCI-02-0853-FEDER-000175 

o Designação do Projeto: INOVAÇÃO PRODUTIVA 

o Custo total elegível: 4.052.886,27€ 

o Apoio financeiro da UE: 2.026.443,14€ 

o Apoio financeiro público nacional: 0 

 

Síntese do Projeto:  

 

A EUROGALVA-Galvanização e Metalomecânica SA é uma empresa especialista em galvanização por 
imersão a quente, dotada das melhores tecnologias para o revestimento de metais, tendo sido 
projetada com equipamentos e soluções que permitam a minimização de impactos ambientais e 
maximizem a prestação de serviços de galvanização de estruturas metálicas em série. 
 
A empresa implementou e certificou um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e 
Segurança de acordo com as normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e 
registo europeu EMAS. 
 
Nos últimos anos, a Eurogalva investiu em I&D, em consórcio com o Centro de Processos Químicos do 
Instituto Superior Técnico. O projeto visou o desenvolvimento de um processo inovador de valorização 
dos banhos esgotados de decapagem da indústria de galvanização. 
 
A Eurogalva inovou nos serviços prestados, que tradicionalmente correspondiam apenas a serviços pré-
agendamento e com prazo superior a 24h. Criou o serviço GalvaExpress, a galvanização na hora, serviço 
que, mediante prévia marcação, permite galvanizar os produtos dos clientes logo que rececionados, 
com a máxima prioridade e economizando assim em deslocações desnecessárias, o serviço Galva24, que 
garante a entrega dos produtos com a máxima eficiência e qualidade em 24h, oferendo também os 
serviços de MyGalva, Recolha e Entrega, Apoio Técnico, Laboratório, GALVAEXPRESS, GALVA24. 
 
Atualmente, a empresa pretende alargar o âmbito da sua atuação a áreas complementares de negócio. 
Objetiva instalar uma serralharia civil ligeira, dedicando-se à produção de estruturas metálicas de 
pequeno porte, essenciais para complementar as grandes obras de construção metálica a nível global, e 
introduzir uma linha de pintura, que lhe permitirá prestar novos serviços de tratamento e revestimento 
de metais. 
 
O presente projeto de investimento tem como principal objetivo dotar a empresa de uma maior 
capacidade de resposta a clientes e mercados, contemplando para tais investimentos que visam a 
automatização e o aumento da capacidade instalada de galvanização por imersão a quente, bem como, 
a introdução dos novos processos de pintura industrial e lacagem, e de serralharia civil ligeira. 
 
O plano de investimentos prevê a aquisição de um terreno, a realização de obras de ampliação e a 
aquisição de um conjunto de máquinas e equipamentos produtivos, de movimentação e elevação de 
materiais, de controlo de qualidade e para laboratório. Na seleção das máquinas a adquirir bem como 
dos processos produtivos a implementar, a Eurogalva teve sempre em consideração o impacto 
ambiental das soluções adotadas. O novo método de combustão na galvanização, mais eficiente, é 
também sintomático das preocupações energéticas na escolha dos sistemas produtivos. 
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Complementarmente, estão previstos investimentos para implementação de métodos organizacionais 
indutores de produtividade assentes nos princípios de lean manufacturing, com equipamentos 
informáticos, implementação de um sistema integrado de gestão ERP, sistema de ponto biométrico, 
software de medição e controlo de consumo energético, bem como, para formação profissional e a 
contratação de uma entidade consultora especializada em internacionalização e marketing, que 
prestará consultoria de marketing para os mercados externos considerados 
prioritários. 
 
Com a realização do projeto a empresa alcançará dimensão, flexibilidade e capacidade produtiva que lhe 
permitirá fornecer novos produtos e serviços, com um nível de qualidade superior, com menores 
tempos de entrega, a preços mais competitivos, com margens mais dilatadas, o que lhe proporcionará, a 
par dos novos processos e ferramentas de dinamização comercial e de marketing, aumentar as vendas 
no mercado nacional, reforçar o seu posicionamento nos atuais mercados e penetrar em novos 
mercados internacionais. 

 

 

  


