
 

 
 

Designação do projeto: Qualificação da empresa ao nível de certificações, 

comunicação e laboratório para potenciar a internacionalização 

Código do projeto: POCI-02-0853-FEDER-013668 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: SILVINO LINDO - IBÉRICA, S.A. 

 

Data de início: 01-11-2015 

Data de conclusão: 31-10-2017 

Custo total elegível: 244.544,14€ 

Apoio financeiro da União Europeia: 115.438.43€ 

 

Objetivos: 

 

SILVINO LINDO - IBÉRICA, S.A., (SML) média empresa, localizada em Paredes, dedica-se 

à conceção, fabrico e instalação de equipamentos para secagem de madeira (madeira 

serrada e paletes) e para linhas de acabamento da indústria de mobiliário 

(pressurizadas, alto brilho e sistema Annelilack). As instalações de secagem estão 

preparadas tanto para a secagem como para o tratamento fitossanitário de madeiras, 

paletes e madeira de embalagem. Os projetos oferecidos aos clientes são projetos 

chave na mão, desde a conceção técnica do produto passando pelo seu fabrico, 

montagem, funcionamento, formação e serviço após venda dos equipamentos 

instalados, proporcionando ainda aos clientes todos os sistemas periféricos 

necessários ao funcionamento das unidades fabris tais como caldeiras (a biomassa, 

diesel, gás), sistemas de aspiração, filtros por via seca e por via húmida, silos 

equipados de extratores automáticos, redes de aquecimento, circuitos de ar 

comprimido e redes de incêndio. Em 2014 registou um volume de negócios superior a 

5 milhões de Euros, com o mercado internacional a representar cerca de 9%, com 



 

 
maior destaque para Espanha com 6,11% e França com 2,62%, sendo que o restante 

montante foi exportado para Moçambique, Estados Unidos, Angola e Equador. 

O projeto designado de "Qualificação da empresa ao nível de certificações, 

comunicação e laboratório para potenciar a internacionalização.", com 

enquadramento nas Tipologias da Inovação organizacional e gestão, Economia digital e 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), Criação de marcas e design, 

Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos e Qualidade, visa 

potenciar a qualificação da estratégia que a SML pretende concretizar com o propósito 

de aumentar a sua competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta ao mercado 

global pela via do reforço das qualificações para o desenvolvimento de novos 

produtos, aposta na certificação para criar vantagens competitivas nos mercados alvo 

e aumento da capacidade de resposta e presença ativa no mercado global. 

O projeto contempla ainda um plano de formação em diversas áreas de educação e 

formação, tais como Enquadramento na organização/empresa, Gestão e 

administração, Arquitetura e construção ou Metalurgia e metalomecânica com a 

realização de treze cursos, com o propósito de antecipar a evolução das atividades a 

partir dos objetivos estratégicos, permitindo a capacitação técnica, pessoal e 

organizativa para o prosseguimento da atividade contando com uma equipa mais 

capaz e preparada para lidar com novos desafios. 


