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Projeto nº: POCI-01-0249-FEDER-017418
Designação: INOVAÇÃO PRODUTIVA
Entidade Beneficiária: AIS Automotive Interior Systems Portugal, Lda
Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
Objetivo Temático: OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Localização do Projeto (NUTS II): Alentejo
Período do Investimento: 2016-04-01 a 2017-12-31
Custo Total Elegível: 4.844.619,59€
Valor Financiado pelo FEDER: 2.180.078,82€

Síntese do Projeto / Objetivos
Este projeto configura uma aposta estratégica na inovação como ferramenta chave para o aumento de
competitividade da empresa.
A análise de desenvolvimento estratégico que esteve na base do presente projeto de investimento, teve a sua origem
na casa-mãe do Grupo AIS, que identificou uma oportunidade de negócio da AIS Portugal produzir novos componentes
em plástico injetado/moldado com as características inovadoras, as especificações e os normativos produtivos
rigorosos e de padrão internacional exigidos pela Volkswagen para os próximos modelos a ser lançados pela Auto
Europa e também pela fábrica que aquele GRUPO construtor tem em Pamplona.
Assim os objetivos estratégicos para os próximos anos são os seguintes:
•

Investimentos em equipamentos que acompanhem as tendências de evolução do sector automóvel;

•

Desenvolvimento e produção de produtos plásticos de espessura fina para interiores de automóveis;

•

Redução de custos de produção, com a introdução de novas tecnologias;

•

Desenvolvimento e produção de componentes em plástico injetado/moldado diferenciadores e de elevado
valor acrescentado;

2

AIS Portugal
Automotive Interior Systems

•

O volume de exportações passará de 5 para cerca de 8 milhões de Euros, o que significa um crescimento de
quase 58%;

•

O consumo de matérias-primas, em relação às Vendas, reduzirá em cerca de 3%;

•

Obter poupanças energéticas no fabrico de componentes entre 30 e 50%;

•

Aumento da produtividade do trabalho, medida pela criação de Valor Acrescentado Bruto (VAB) por
trabalhador, para valores acima dos 54 mil Euros;

•

Manter as certificações de Qualidade no período de referência.

O plano de investimentos, da AIS Portugal, reflete todos os fatores críticos de sucesso e vantagens competitivas dado
que contempla tecnologias inovadoras e perfeito conhecimento do seu know-how, confiança junto dos construtores
de automóveis, facilidade de adaptação à evolução do mercado automóvel e ainda a sua localização estratégica (que
se mantém) propicia a rápida ligação à AutoEuropa e aos seus clientes em Espanha, através de excelentes vias de
comunicação.

