
Designação do projeto: CRESCE TSW 

 

 

 

 

 

 

Código do projeto:     Projeto nº 018592  

Objetivo principal:     Reforçar a competitividade das PME’s  

Região de Intervenção:                  Sever do Vouga, Aveiro 

Entidade Beneficiária:     TSWATERJET, LDA 

Data da Decisão de Aprovação:   2016-11-08  

Data de início:      2016-04-01 

Data de conclusão:     2017-12-31 

Investimento Previsto:     674 754,53€ 

Custo Total Elegível Aprovado:                 661 194,00€ 

Investimento Realizado:    740 010,20€ 

Apoio Financeiro União Europeia Aprovado:               462.560,00€ (FEDER) 

Apoio Financeiro União Europeia Recebido:               439 432,00€ (FEDER)  

 

OBJETIVOS DO PROJETO 

Com o presente projeto a empresa pretende aumentar a sua a capacidade produtiva, 

introduzir tecnologia mais moderna e amiga do ambiente, produzir novos produtos e 

aumentar a qualificação dos seus Recursos Humanos, tornando-a mais competitiva no 

mercado nacional e internacional. 

 

RESULTADOS DO PROJETO 

Os novos equipamentos instalados permitem à empresa, desde meados de 2017, oferecer aos 

seus clientes serviços e produtos novos (quinagem, componentes metálicos, peças de 

dimensões e geometria complexa e de maior precisão) com elevada qualidade e rapidez de 

fabrico. Os seus técnicos estão mais aptos a desenvolverem novas e mais eficazes soluções em 

conjunto com os clientes. A TSwaterjet torna-se, progressivamente, mais conhecida a nível 

nacional e internacional pela sua capacidade de desenvolver novas soluções. 

 



Designação do projeto: QUALIFICA TSW 

 

 

 

 

 

 

 

• Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-001816 

• Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

• Região de Intervenção: Sever do Vouga, Aveiro  

• Entidade Beneficiária: TSWATERJET, LDA 

• Data da Decisão de Aprovação: 2015-09-07 

• Data de início: 2015-10-26 

• Data de conclusão: 2017-12-31 

• Custo total elegível: 87.008,50€ 

• Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER – 39 153,83€ 

 

 

o Objetivos do Projeto:  

 

Com o presente projeto a empresa pretende aumentar a sua a capacidade de inovação em 

termos de processos e de produtos, reforçar a sua organização, aumentar a sua notoriedade 

e proteger a sua marca e, sobretudo obter a certificação em Qualidade, tendo por objetivo 

último reforçar as suas competências para melhor servir os seus clientes. 

 

 

o Resultados do Projeto: 

 

 A empresa obteve a certificação ISO 9001:2015, a marca TSWaterjet está registada; a 

empresa tornou-se mais conhecida a nível nacional e, sobretudo, internacional; a sua 

organização interna e a capacidade de desenvolvimento conjunto de produtos com os seus 

clientes reforçaram-se. 

 


