Nº do projeto: 15300
Designação do Projecto: Criação Novo Estabelecimento-Novos Produtos-Novos Mercados
Código do Projecto: CENTRO-02-0853-FEDER-015300
Objetivo Temático: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Prioridade de Investimento: PI 3.3 - A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços

Região de Intervenção: Centro
Entidade Beneficiária: GOSIMAC-MAQUINAÇÕES S.A.
Data de aprovação: 10-04-2018
Data de Inicio: 12-10-2015
Data prevista de conclusão: 10-10-2018
Custo total elegível: 2 159 076,92€
Apoio financeiro da união europeia: 1 295 446,15€

Objectivos, actividades e resultados esperados
O objectivo estratégico da empresa e desta candidatura, é a diversificação produtos, mercados
e clientes. A empresa vai começar a produzir próteses médicas em serie sob a marca “Gosimac
Medical” e passar a produzir em serie produtos para a indústria de aviação, também em serie,
sob a marca “Gosimac Aerospace”.
Objectivos esperados: Indicador I1 - Crescimento do VAB; Indicador I2 - Crescimento do
emprego qualificado; Indicador I3 - Crescimento do volume de negócio;
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co-geração de grandes dimensões para o sector energético.
Designação do Projecto: Criação Novo Estabelecimento-Novos Produtos-Novos Mercados

Código do projeto: CENTRO-04-3827-FEDER-000303

Código do Projecto: CENTRO-02-0853-FEDER-015300

Objetivo principal: Promover e dinamizar a empregabilidade (EMPREGAR E CONVERGIR)

Objetivo Temático: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Prioridade de Investimento: PI 3.3 - A concessão de apoio à criação e ao alargamento de

Região de intervenção: Centro

capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços

Entidade beneficiária: Gosimac – Maquinações, SA
Data de aprovação: 27-12-2018

Região de Intervenção: Centro

Data de início: 01-08-2017

Entidade Beneficiária: GOSIMAC-MAQUINAÇÕES S.A.

Data de conclusão: 31-07-2019

Data de aprovação: 10-04-2018

Custo total elegível: 232,032,60 EUR

Data de Inicio: 12-10-2015

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 92,813,04€

Data prevista de conclusão: 10-10-2018
Custo total elegível: 2 159 076,92€
Apoio financeiro da união europeia: 1 295 446,15€

OBJECTIVOS
Dotar a Gosimac das tecnologias necessárias à produção em escala de turbinas de grandes
dimensões, reforçando as competências adquiridas no âmbito do projecto interno de I&DT “Turb-Pro”
Objectivos, actividades e resultados esperados
Assim, esta operação incide precisamente na capacitação com tecnologias complementares
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Medical” e passar a produzir em serie produtos para a indústria de aviação, também em serie,
sob
a marca “Gosimac Aerospace”.
META

Criação de 3 postos de trabalho adicionais

Objectivos esperados: Indicador I1 - Crescimento do VAB; Indicador I2 - Crescimento do
(meta em 2019 de 27 colaboradores)
emprego qualificado; Indicador I3 - Crescimento do volume de negócio;

Designação do projeto : Produção peças de grandes dimensões para Aeronáutica
Código do projeto : CENTRO-02-0853-FEDER-047447
Objetivo principal : OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção : Centro
Entidade beneﬁciária : Gosimac – Maquinações, SA
Data de aprovação : 22-10-2020
Data de início : 18-06-2019
Data de conclusão : 17-06-2021
Custo total elegível : 1.818.106,72 EUR
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia : FEDER – 528,932,02EUR

Objectivo :
Pretende-se com este projeto a dotação da empresa de capacidade produtiva
para fabricar novos produtos direccionados para o sector aeronáutica
(maquinação peças de grandes dimensões, até 2,7 metros de diâmetro) através
de sistema produtivo (maquinação 6 eixos) completamente inovador a nível
nacional e um dos maiores a nível europeu, que potenciam o aumento da exportação para mercados internacionais.

Metas pós projecto :
a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 2.627.085,62 Euros;
b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualiﬁcado - CEQ (valores pós-projeto): 9 Postos de
Trabalho;
c) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 4.660.000,00 Euros.

ENTIDADE PROMOTORA GOSIMAC-MAQUINAÇÕES S.A.

DESIGNAÇÃO DO PROJETO Produção peças de grandes
dimensões para Aeronáutica
OBJETIVO PRINCIPAL OT 3 - Reforçar a competitividade das PME

