
 

 

Designação do projeto | FISCHER CONNECTORS 2020 

Código do projeto |  POCI-01-0249-FEDER-072355 

Objetivo principal| Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Entidade beneficiária | FC PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA 

 

Data de aprovação | 17-11-2020 

Data de início |   01-03-2021 

Data de conclusão |  30-06-2023 

 

Custo total elegível | 6.547.250,00 €  

Apoio financeiro da U.E. | 1.579.347,15 € 

 

 

Síntese do Projeto: 

 

O presente projeto representa o desenvolvimento e a criação de uma nova unidade de produção de produtos eletrónicos, 

tecnologicamente avançada que permitirá produzir a última geração de conectores com ou sem cablagem, num processo 

integrado na politica setorial Industria 4.0 automatizado e robotizado. A nova unidade  será instalada numa região de baixa 

densidade, onde será construído de raiz esta atividade inovadora num segmento de mercado pioneiro em Portugal, apesar da 

nossa experiencia na produção de cablagens tradicionais e componentes para a conectividade.Com a criação desta nova unidade 

serão criados 70 postos de trabalho diretos, com grande relevância para os 22 empregos altamente qualificados, prevendo-se 

ainda um impacto positivo na criação de postos de trabalho indireto na região durante e após a fase de realização do investimento. 

Toda produção resultante da criação desta nova unidade produtiva será orientada para mercados internacionais. 

 

Este investimento produtivo e em produtividade é ainda acompanhado de uma aposta noutros fatores de competitividade de 

modo a assegurar um crescimento sustentado e uma complementaridade da estratégia delineada.  Outro investimento 

importante associado ao projeto será a aquisição de equipamentos robotizados e automatização dos armazéns de matéria-prima 

que irá impactar de forma significativa na competitividade da empresa. A empresa irá apostar na área da Qualidade, não só na 

qualidade física e tangível dos seus produtos, mas como na Certificação do seu sistema de gestão da Qualidade,  

 

Em suma, o investimento proposto poderá desdobrar-se nos seguintes objetivos parcelares: 

* Criação de nova unidade industrial 

* Criação de capacidade instalada de produção 

* Criação das infraestruturas de apoio e serviços industriais 

* Criação e qualificação da equipa de colaboradores  

05% 



* Inovação do produto e procura de elevados níveis de produtividade 

* Automatização da capacidade logística 

 

 

 

 

   
 

 


