
  
 

 

 
  
 

 

 
Designação do projeto |  Desenvolvimento e produção de novo perfil otimizado: design, 

qualidade e sustentabilidade 

Código do Projeto | NORTE-01-0249-FEDER-019512 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária | HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION PORTUGAL HAEP, S.A. 

 

Data de aprovação | 20-10-2016 

Data de início | 01-08-2016 

Date de conclusão | 31-07-2019 

Custo total elegível | 2.148.721,39 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 1.181.796,76 EUR 

Síntese do Projeto:  

Inserida num grupo empresarial líder mundial na transformação e comercialização de alumínio, 

a HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION PORTUGAL HAEP, S.A. considera essencial incrementar o nível de 

qualidade e de inovação das soluções que desenvolve. Investe na inovação, qualidade e 

atuação em mercados de elevado valor acrescentado, onde, em detrimento do preço 

praticado, são valorizadas as soluções com maior índice de especialização e eco inovação. O 

projeto enquadra-se na tipologia "Aumento da capacidade de um estabelecimento já 

existente", preconizando um investimento avultado no reforço de competências técnicas e em 

novos equipamentos, que permitam incrementar a qualidade e especialização dos seus 

processos ao longo de toda a cadeia de valor, desde do processo de I&D de perfis, ao processo 

de fabricação e comercialização de perfis.  

A atividade da empresa corresponde 90% à CAE 24420 - obtenção e primeira transformação de 

alumínio e 10% à CAE 25610 - tratamento e revestimento de metais. O seu capital pertence 

integralmente à empresa Sueca “Sapa AB”. Desenvolve a sua atividade em apenas um 

estabelecimento designado “HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION PORTUGAL HAEP, S.A.”, situado em 

Vila Nova de Gaia. Dedica a sua atividade à produção e comercialização de perfis de alumínio 

extrudido em bruto ou com acabamentos solicitados pelo cliente, com aplicações no domínio 

da construção civil, indústria, comércio, transportes e serviços. Com um volume de vendas de 

alumínio aproximado de 1,4 milhões de toneladas, 135 prensas com uma capacidade de 

extrusão superior a 600.000 toneladas, com cerca de 23.000 colaboradores e operações 

industriais em mais de 40 países, com clientes de todo mundo, o grupo SAPA assume-se hoje 

como um dos principais líderes mundiais na transformação e comercialização de alumínio.  



  
 

 

 
  
 

 

 

Os clientes da HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION PORTUGAL HAEP, S.A. encontram-se em diversos 

países: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Hungria, Itália, Países Baixos, Polónia e Reino Unido. 

Embora procure um alargamento para um novo mercado, Dinamarca, é seu objetivo alargar o 

número de clientes nos mercados conhecidos, através da diversificação de produtos, dado que 

preconiza um forte investimento no reforço significativo de competências técnicas e 

tecnológicas ao nível da I&D de perfis eco inovadores.  

 

Em termos de posicionamento na cadeia de valor, a HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION PORTUGAL 

HAEP, S.A. suporta internamente todas as etapas produtivas, que vão desde a refusão e 

vazamento do alumínio, à fabricação das matrizes e à extrusão dos perfis. Pretende criar a 

montante da cadeia uma área de investigação e desenvolvimento, que apoie a conceção e 

fabricação de perfis com carácter de inovação internacional. Para o efeito, investirá o valor de 

150 mil euros em I&D até ao fim do projeto. As vantagens competitivas da empresa centram-se 

na concentração com diferenciação, que visa reforçar a sua posição de liderança mundial, 

através do lançamento para o mercado de uma gama completa de novos perfis para 

caixilharias em alumínio com um elevado grau de inovação, otimizando três objetivos 

divergentes: design, qualidade e sustentabilidade. As atividades de inovação consistem, 

relativamente ao produto, na implementação de uma área de I&D de perfis eco inovadores e 

na aquisição de recursos para a produção de perfis eco inovadores. Relativamente à inovação 

do processo, consistem na implementação de obras de remodelação, na melhoria do espaço 

fabril e no reforço da capacidade e eficácia produtiva. No pós-projeto, a empresa prevê 

manter os mesmos mercados de exportação e ainda conquistar o mercado da Dinamarca, 

tendo, no entanto, como objetivo, passar de uma taxa de intensidade de exportações 

equivalente a 55,37% no pré-projeto, para uma taxa de intensidade de exportações de 

aproximadamente 65,63% no ano pós projeto. Entre o pré e o pós-projeto, a criação líquida de 

emprego altamente qualificado, passará de 16 para 22 trabalhadores, o que representa uma 

variação da taxa de emprego altamente qualificado na ordem dos 4,18%. 


