Projeto n.º 24066 - Inovação Produtiva
I. Designação
Divmac 2020 – Capacitação para a produção, em larga escala, de soluções tecnologicamente
mais avançadas
II. Tipologia(s)
Criação de um novo estabelecimento [Estabelecimento – Unidade Industrial Guimarães]
Aumento da capacidade de um estabelecimento já existente [Estabelecimento – Unidade
Industrial Arrifana]
III. Objetivos do Projeto
A Divmac irá concretizar, no período compreendido entre 2016 e 2018, um projeto de
investimento que visa, por um lado, a criação de um novo estabelecimento industrial em
Guimarães (criação de uma unidade produtiva em instalações contíguas à atual sede da
Empresa), com enfoque nos equipamentos de “Car Multimedia” e, por outro, a expansão da atual
unidade industrial da Empresa em Arrifana, com o intuito de reforçar a sua capacidade produtiva
nas restantes áreas a que se dedica, nomeadamente: (i) equipamentos de teste de cablagens
para a indústria automóvel e aeronáutica e (ii) equipamentos e máquinas especiais à medida,
com uma forte componente de inovação.
Assim, a Empresa perspetiva que em 2020 se verifique um aumento da capacidade produtiva do
estabelecimento da Arrifana em cerca de 20,4% face ao ano de pré projeto (2015), valor medido
em termos do Valor Bruto da Produção ("VBP"). Contudo, esse indicador ascende a 31,2%
quando se considera a capacidade produtiva da Empresa como um todo.

IV. Investimento e incentivo associado

Projeto n.º 25977 - Internacionalização de PME
I. Designação
Divmac - Estratégia de Internacionalização 2017-2018
II. Tipologias
Conhecimento de mercados externos (Feiras/Exposições)
Desenvolvimento e promoção internacional de marcas (Ações de promoção)
Marketing internacional
Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas
III. Objetivos do Projeto
A Divmac definiu uma estratégia que visa o reforço do seu posicionamento nos mercados
externos, prevendo-se a inserção do projeto nas seguintes tipologias:
(i) Conhecimento de mercados externos (Feiras/Exposições), visando a participação nas feiras
Midest Paris, Automechanika Chicago e Subcontracting Poznan;
(ii) Desenvolvimento e promoção internacional de marcas (Ações de promoção), através de
ações de promoção em França, Espanha, Itália, Polónia, USA, Suíça, Hungria, Eslováquia,
República Checa, Egipto, Bulgária, Sérvia, Rússia, Malásia e Coreia;
(iii) Marketing internacional, abarcando o desenvolvimento de peças de comunicação e material
promocional para os mercados externos;
(iv) Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações
externas, mediante a contratação de 2 gestores de mercados externos.
A Divmac entende como sendo crucial a presente estratégia de internacionalização, visando o
reforço do seu posicionamento junto dos mercados internacionais.
IV. Investimento e incentivo associado

Projeto n.º 25923 - Qualificação de PME
I. Designação
Divmac - Reforço das competências e capacidades de Gestão, I&D e Qualidade
II. Tipologia(s)
Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos
Inovação organizacional e gestão
Proteção de propriedade intelectual
Qualidade
III. Objetivos do Projeto
Atenta a estratégia de inovação, qualificação e internacionalização definida pela Divmac, a
Empresa pretende concretizar, no período compreendido entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de
dezembro de 2018, o projeto em apreço, o qual visa o investimento em fatores imateriais de
competitividade, e cuja realização permitirá à Empresa a sua qualificação em áreas chave,
como sejam a sofisticação dos processos organizacionais e de gestão, o incremento das
competências internas na área de Engenharia, a proteção da propriedade industrial associada
ao desenvolvimento de novos produtos e, bem assim, a garantia da qualidade dos respetivos
processos e produtos.
Com o presente projeto, a Divmac espera reforçar amplamente as suas competências, com o
intuito de não só potenciar o desenvolvimento de soluções diferenciadoras na área core de
equipamentos de teste de cablagens e autorrádios, como também aprofundar a sua atuação no
segmento das Máquinas Especiais, com uma forte componente de inovação.
IV. Investimento e incentivo associado

Projeto n.º 38544 - PROJETOS DE I&D - PROJETOS INDIVIDUAIS
I. Designação
DV-IWTS - Divmac Integrated Wiring Testing System (DV-IWTS): A new approach
II. Objetivos do Projeto
A Divmac pretende desenvolver o projeto DV-IWTS, o qual tem como objetivo desenvolver
uma nova solução de equipamento de teste, totalmente integrada e interligada, com base
numa nova e disruptiva abordagem ao nível da matriz de comutação (descentralização da
inteligência), que confira maiores níveis de inteligência e robustez ao teste de cablagens e,
ainda, permita acrescentar valor ao operador mediante a sugestão de ações.
Adicionalmente, a Empresa pretende desenvolver novos testes inexistentes no mercado,
como sejam a título de exemplo (i) a deteção da presença de ferrites, (ii) a validação do
correto posicionamento de fios e (iii) a conjugação da tecnologia AOI com laser, de modo a
detetar a correta inserção de fusíveis e relés.

III. Investimento e incentivo associado

Designação do projeto | PROJETOS DEMONSTRADORES COPROMOTORES: TT2V|
TRANSFORMTIRES2VALUE - Demonstração da Aplicabilidade de Termoplásticos Modificados
por Elastómeros em Pó Para Produtos de Elevada Exigência Técnica

Código do projeto | POCI-01-0247-FEDER-038495
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção |Centro e Norte
Entidades beneficiárias | BIOSAFE - INDÚSTRIA DE RECICLAGENS S.A., INSTITUTO
POLITÉCNICO DE LEIRIA, PLASTIMAGO-TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS LDA,
PINTO BRASIL - FÁBRICA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A. e SOTKON PORTUGAL SISTEMAS DE RESÍDUOS, S.A.
Data de aprovação | 2018-10-25
Data de início |2019-02-01
Data de conclusão |2020-08-01
Custo total elegível | 696.136,24 €; Apoio FEDER | 351.108,02 €
Custo elegível (Pinto Brasil)| 103.066,36 €; Apoio FEDER | 45.613,49 €

Descrição

O projeto TT2V|TransformTires2Value encontra motivação no impacto ambiental, técnico e
socioeconómico que matérias-primas baseadas em misturas de Finos de Borracha, oriundas de
Pneus em fim de vida (FBP), e matrizes poliméricas podem ter no desenvolvimento de produtos
de alto valor acrescentado para aplicações em áreas como a indústria, segurança, construção
civil, ambiente, desporto e agricultura / jardinagem.
Baseado em projetos de ID concluídos com sucesso pela empresa Biosafe, e que mereceram
reconhecimento no âmbito do SI I&DT e SIFIDE, o projeto visa demonstrar e validar a
aplicabilidade industrial do conhecimento associado a novas matérias-primas baseadas na
reciclagem de pneus em fim de vida e suscetíveis de serem utilizadas após formulação e
transformação por tecnologia de moldagem em diferentes situações reais.
O projeto vai colmatar um gap técnico e de desenvolvimento ao permitir estabelecer a relação
existente entre as proporções das misturas, os parâmetros de processamento e as propriedades
finais obtidas, para que estas novas matérias-primas tenham sucesso e valor acrescentado no
mercado.
O projeto TT2V conta com todo conhecimento e know-how acumulado da empresa Biosafe em
resultado da sua aposta estratégica e de I&D nesta área. Conta ainda com a larga experiência
do Centro de Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto do Instituto Politécnico de Leiria
(CDrsp-IPLeiria) em projetos de I&DT nas áreas de caracterização e processamento de materiais
poliméricos e desenvolvimento sustentável do produto. Para completar o consórcio há que
mencionar os 3 copromotores industriais - Plastimago, Pinto Brasil e Sotkon, e ainda a Inapal
Plásticos como parceiro, todos com experiência em diferentes tipos de processamentos de
termoplásticos por moldagem e na comercialização de produtos de elevado valor acrescentado
para diferentes setores.
Com este projeto pretende-se consolidar a capacidade já adquirida de desenvolvimento em fase
laboratorial de novas matérias-primas baseadas em misturas de FBP com polímeros
termoplásticos, para os vários processos de moldagem, através de uma validação das soluções
(condições de processamento e a composição do compósito) num ambiente semi-industrial que
permita o posterior scale-up para ambiente industrial.

O projeto visa assim valorizar tecnológica e economicamente as matérias-primas de FBP da
Biosafe, através da sua transformação em produtos de alto valor acrescentado. O cliente da
Biosafe poderá assim aceder a vários produtos transformados, mais eficientes e económicos
para diferentes aplicações do mercado especializado.

