
Designação do projeto | Metrology 4 Inovattion – M4l
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-017337; NORTE-06-3560-FSE-017337 
Objetivo principal| Incrementar a sua capacidade produtiva e alargar a sua prestação de serviços a
novas indústrias que apresentam potencial de crescimento e inovação, onde se destaca a aeronáutica,
saúde, os moldes e a injeção de plásticos.
Região de intervenção |São João da Madeira
Entidade beneficiária |  S4METRO - Solutions 4 Metrology, Lda.

Data de aprovação | 2016-11-02
Data de início | 2016-04-07
Data de conclusão | 2018-11-29
Custo total elegível | 346.596,89 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 181.800,00 EUR | FSE – 30.517,82 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados:
1. A diversificação da produção para captação de novas oportunidades de negócio em segmentos de
mercado emergentes e de elevado crescimento, associadas a desenvolvimentos tecnológicos complexos
na área dos novos materiais e técnicas de fabrico e integração crescente de produtos de eletrónicos e
outras soluções tecnológicas
mais abrangentes;
2. A aposta contínua na gestão pela inovação, pautada pelo lançamento de serviços de elevado valor
acrescentado, pela eficiência dos processos de fabrico e por atividades de endogeneização e
desenvolvimento de valências e vantagens competitivas mais fortes;
3. A especialização das áreas de atividade da empresa, em particular ao nível do aumento do
investimento em Inovação e Investigação e Desenvolvimento Tecnológico;
4. A expansão da S4METRO, acompanhando os seus clientes e garantindo um crescimento anual da
prestação de serviços, diversificando e internacionalizando, com critérios de rentabilidade e de criação
de valor para a empresa;
5. A elevação dos níveis do Valor Acrescentado Bruto (VAB), produtividade e liquidez financeira;
6. A aposta numa vertente estratégica de capital humano pautada pelo crescimento do número de
quadros qualificados recrutados diretamente de instituições de ensino superior, formação técnica e pela
consolidação de conhecimentos técnicos especializados na atividade da S4METRO, por forma a garantir a
sustentabilidade do negócio a longo prazo.


