
 

 
 

Designação do projeto: I&S@DOURECA - INNOVATION&SUSTAINABILITY 

 

Código do projeto: NORTE-01-0249-FEDER-044731 

Objetivo principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: DOURECA PRODUTOS PLASTICOS LDA, 

 

Data de aprovação: 2020-04-16 

Data de início: 2019-03-18 

Data de conclusão: 2021-03-17 

Custo total elegível: 1.897.913,90€ 

Apoio financeiro da União Europeia através do FEDER: 464.439,29€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O projeto I&S@DOURECA visa preparar a empresa para o fabrico de peças decorativas inovadoras 

e elevado valor acrescentado, para o setor automóvel, de forma eficiente e eficaz, cumprindo com 

os mais exigentes requisitos ambientais. 

Os investimentos a realizar foram estruturados em torno de 2 Linhas de Ação: 

• I&S_ Process@Doureca: novo processo de metalização eletrolítica totalmente isento de 

crómio hexavalente, posicionando-se como a única no setor, a nível internacional, 

preparada para cumprir com o regulamento REACH, que em coadunação com o aumento 

da capacidade produtiva, por via da criação de uma nova linha de injeção, prepara a 

Doureca para uma resposta eficiente e eficaz ao expectável crescimento de encomendas. 

• I&S_ Products@Doureca: industrializar resultados de projetos de I&D e apresentar 

produtos inovadores e elevado valor acrescentado únicos no mercado e críticas para se 

posicionar como um fornecedor de referência no setor Automóvel. 

O projeto contribui para a persecução dos objetivos de crescimento e consolidação da Doureca 

no mercado internacional. Com efeito, as iniciativas a desenvolver visam preparar a empresa para 

evoluir na cadeia de valor, diferenciando-se dos seus concorrentes, através do fabrico de novas 

linhas de produtos inovadoras e de elevado valor acrescentado, como p.e. produtos para 

substituição de peças cromadas no interior do automóvel por diversas alternativas ou peças 

multifuncionais (eletrónica). Tratando-se mercados que procuram, cada vez mais, por soluções 

inovadoras e tecnologicamente avançadas, os resultados do projeto contribuirão para o 

crescimento da empresa nestes setores e consequentemente no mercado internacional, como por 

exemplo Alemanha ou França; e entrar em novos mercados como a Suécia.  

 

 

Mais informações em: https://www.doureca.pt/ 

https://www.doureca.pt/

