
 

 

 

 

As Políticas de Financiamento no Setor da Indústria Transformadora 

trouxeram 11 PME à última Talk  

 

A última Talk do Metal Match focou-se, novamente, nas Políticas de Financiamento no Setor da 

Indústria Transformadora e contou com a presença de 11 empresas. 

Indulac; Macro-Moldes P/ Plásticos; Moldit, S.A.; Newstamp e Sulimet, Lda., foram algumas das 

empresas participantes desta Talk, que decorreu no passado dia 28 de setembro, e que ajudou 

estas PME a adquirir conhecimento de meios de financiamento desconhecidos e a ter uma 

perceção de quais os melhores meios de financiamento para cada realidade.   

Paulo Alcarva provou, mais uma vez, ser um orador de excelente qualidade conseguindo exceder 

as expectativas dos participantes, abordando temas de cariz financeiro, como formas 

alternativas ao financiamento, sobre-endividamento e reestruturação financeira das empresas, 

literacia financeira e capacidade de negociações de fontes de financiamento, planeamento 

fiscal, planeamento de custos variáveis, entre outros.  

A próxima ação desta atividade – Metal Match – denomina-se Innovation Metal Open Company 

e tem como principal objetivo induzir e fomentar a criação de parcerias e práticas de cooperação 

e coopetição, através da criação de clubes de fornecedores e/ou à integração e participação de 

empresas, sobretudo PME, nesses clubes. Pretende-se unir esforços e assegurar, por esta via, 

melhores condições de acesso a mercados, tecnologias e competências. 

O formato adotado para cada Open House permitirá aos participantes momentos de 

disseminação de informação, relevante à integração dos clubes de fornecedores, junto das 

grandes empresas. Desta forma os promotores de cada empresa irão apresentar os seus 

negócios, as suas prioridades a nível de fornecimento e critérios, os processos e as certificações 

necessárias para que uma empresa portuguesa se possa constituir como fornecedora de grandes 

empresas em Portugal e nas suas operações internacionais.  

O projeto Metal4Future é promovido pelo INFORMESP e cofinanciado pelo Compete 2020, 

Portugal 2020 e União Europeia. 

 

Para mais informações contactar: 

Beatriz Carvalheira | beatrizcarvalheira@nomore.pt | (351) 225 100 752 

Juliana Duque | julianaduque@nomore.pt | (351) 927 508 927 

 

 

 

 

mailto:beatrizcarvalheira@nomore.pt
mailto:julianaduque@nomore.pt


 

 

 

 

Sobre o METAL4FUTURE 

O projeto METAL4FUTURE tem como objetivo sensibilizar e munir de ferramentas as PME da 

metalurgia e metalomecânica, para a transformação digital, bem como dar resposta aos desafios 

ambientais e climáticos, e a outros fatores críticos de competitividade do referido setor. É 

financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização, no montante de 477.887,60 €, dos quais 406.204,46€ são provenientes do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

 

Sobre o INFORMESP 

Desde a sua criação, o INFORMESP tem vindo a proporcionar um acompanhamento contínuo 

junto dos seus associados, o que tem permitido auscultar e conhecer as suas necessidades. 

Desta forma, existe um conhecimento aprofundado das realidades empresariais e das suas 

necessidades, fragilidades e oportunidades de melhoria, o que tem permitido um apoio na 

definição de estratégias para as melhores soluções que visem alavancar o crescimento dos seus 

negócios, tornando-as PME mais competitivas. O âmbito de atuação do INFORMESP abrange o 

tecido empresarial da região do Distrito de Aveiro, com maior ênfase para o setor da indústria 

transformadora, com destaque particular para o setor da metalurgia e metalomecânica. 


