
Designação do projeto | ACL POLARGLUE  
Código do projeto |POCI-02-0853-FEDER-021106  
         POCI-03-3560-FSE-021106    
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME 
Região de intervenção |Norte 
Entidade beneficiária |ANTÓNIO CUNHA LEITE LDA

Data de aprovação |08-02-2017 
Data de início | 16-06-2016  
Data de conclusão | 15-06-2018 
Custo total elegível |332.886,88 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 137.327,64 EUR  
              FSE – 16.628,61 EUR 
 

Síntese do Projeto: 
A empresa António Cunha Leite, Lda., cons\tuída em novembro/2000, com instalações industriais localizadas no Parque 
Industrial de Celeirós, concelho de Braga e, está cer\ficada pela norma NP EN ISO 9001. 
  
Encontra-se organizada em cinco áreas de negócio: automação industrial, metalomecânica de precisão, corte por laser, 
injeção de plás\cos e assemblagem. Cada uma das áreas está dotada de equipamentos e tecnologias específicas, como 
forma de dar resposta ao mercado, conseguindo oferecer aos seus clientes serviços integrados, na medida em que os 
cinco processos, sendo dis\ntos, apresentam muitas vezes complementaridades entre si, fator que a empresa 
transformou numa vantagem compe\\va, com sucesso. 
  
A empresa pretende reforçar a sua estratégia de diversificação, na medida em que se vai direcionar para novos 
mercados, com um inovador sistema de colagem de peças polarizadas POLARGLUE (os meios técnicos e tecnológicos 
para a produção segundo este método estão incluídas na candidatura n.º 23178 ao Aviso nº12/SI/2016) e, assim 
conseguir compe\r em mercados de maior valor acrescentado e intensidade concorrencial. 
  
Este projeto ao SI-Qualificação é, maioritariamente, nos domínios imateriais de compe\\vidade, sobretudo, inovação 
organizacional e gestão, Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC), Criação de marcas, Proteção 
de propriedade industrial e, Qualidade.

FEDER

45%
55%

Inves\mento privado: 305.172,53€
Incen\vo: 137.327,64€

FSE

60%

40%

Inves\mento privado: 27.714,35€
Incen\vo: 16.628,61€



Designação do projeto | TBI - TOUCH BY INNOVATION  
Código do projeto |POCI-03-3560-FSE-023178   
         POCI-02-0853-FEDER-023178     
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME 
Região de intervenção |Norte 
Entidade beneficiária |ANTÓNIO CUNHA LEITE LDA

Data de aprovação |11-05-2017 
Data de início | 15-12-2016  
Data de conclusão |2018-12-14 
Custo total elegível |2.956.548,66 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.739.198,14 EUR  
              FSE – 34.731,06 EUR 

Síntese do Projeto: 
A António Cunha Leite, Lda., é uma empresa que deu início à sua a\vidade no ano de 2000, que se encontra organizada em 5 
áreas de negócio independentes - automação industrial, metalomecânica de precisão, corte por laser, injeção de plás\cos e 
assemblagem. A empresa tem como objeto a fabricação de moldes metálicos, ferramentas, automa\smos, injeção de plás\co, 
montagem de linhas automá\cas e assemblagem de componentes eletrónicos. 
  
A empresa enquadrou o projeto na \pologia principal: «Aumento da capacidade de um estabelecimento já existente», e o 
projeto des\na-se ao estabelecimento único da empresa localizado no PARQUE. IND. CELEIRÓS, 2ª FASE, AV. ENGº J. ROLO, 
LOTE H1, PAV. C, na União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro. 
  
O presente projeto de inves\mento, designado por «TBI - TOUCH BY INNOVATION», tem como obje\vo contribuir para o 
aumento da capacidade produ\va da empresa e para a melhoria dos seus processos, através da aquisição de equipamentos 
mais eficientes e com uma maior capacidade de execução, de modo a poder vir a oferecer ao mercado um novo produto 
designado por MCP (Mul\fun\onal Control Panel). O novo produto consiste num painel tá\l mul\funções para monitorização 
e controlo de informação e mecanismos des\nado aos setores automóvel, aeronáu\ca e saúde. A construção do produto 
encontra-se assente em 2 processos de inovação desenvolvidos internamente pela empresa ? Sistema de colagem de peças 
polarizadas POLARGLUE e o Sistema de laminação para disposi\vos táteis FOIL LAMINATION.

FEDER

60%

40%

Inves\mento privado: 2.898.663,57€
Incen\vo: 1.739.198,14€

FSE

60%

40%

Inves\mento privado: 57.885,10€
Incen\vo: 34.731,06€


