Designação do projeto: Kinya_14
Código do projeto: CENTRO-02-0889-FEDER-048739
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: CENTRO
Entidade beneficiária: Kinya Solutions, Lda.
Data de aprovação: 2020-05-27
Data de início: 2020-05-15
Data de conclusão: 2020-07-17
Custo total elegível: 379.946,00€
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 360.948,70€
Indicadores de resultados:
Número de produtos (bens e serviços) relevantes do COVID-19: 2.
Atividades:
- Aquisição de uma mesa de corte CNC 4020 Flexiotima com mesa de 4mx2m.
- Aquisição de 2 linhas de injeção, de um molde de 2 cavidades para o suporte da viseira em
policarbonato.
- Alteração do layout, quadros elétricos e ligações de máquinas,
- Implementação da certificação do produto,
- Plano de marketing internacional
- Contratação de um RH que será afeto à nova máquina CNC

Designação do Projeto: Kinya _Inov+ _Painéis Alveolares
Código do Projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-070671
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Centro
Entidade beneficiária: KINYA SOLUTIONS, LDA
Data de aprovação: 2021-07-01
Data de início: 2020-12-16
Data de conclusão: 2022-12-13
Custo total elegível: 1.121.500,00€
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 308.412,50 €
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
Objetivo principal: Endogeneização de tecnologia líder em Portugal, novos processos e
modelos avançados de gestão p/ a produção de excelência e com escala de painel compacto,
perfilado e alveolar p/ coberturas e fachadas junto do segmento de construção industrial e estufas greenhouses em 8 mercados externos.
Indicadores de resultados:
Os resultados a alcançar no âmbito do projeto são os seguintes:
a) I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 1.071.423,00€;
b) I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 6 Postos de Trabalho;
c) I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 3.525.000,00 €
Atividades:
- Inauguração de linha produtiva de extrusão completa e exclusiva para a produção de painéis sólidos
e alveolares e implementação de sistemas inteligentes e conectados para a gestão avançada e
monitorização da produção em tempo real e remota
- Estudo de Reengenharia/ Lean;
- Nova marca de produto - painel sólido

