
Designação do projeto: Wind Turbine Gearbox Test - Avaliação funcional de elementos mecânicos de elevada 

dimensão e potência.

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-024114

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de intervenção: NORTE

Entidade beneficiária: SERMEC II - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A.

Data de aprovação: 22-06-2017

Data de início: 25-10-2017

Data de conclusão: 26-08-2018

Custo total elegível: 2.005.000,00 euros

Apoio financeiro da união europeia: FEDER - 1.002.500,00 euros

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:

A SERMEC presta serviços para a indústria em geral, comercializa produtos para a manutenção industrial e para a 

indústria metalomecânica. Um dos setores preferenciais de atuação da SERMEC é o mercado eólico.

Este segmento de mercado tem-se evidenciado nos últimos anos por uma evolução galopante no desenvolvimento e 

instalação de turbinas de maior capacidade / potência.

Esta evolução originou uma crescente necessidade de conhecimento técnico, meios de diagnóstico, reparação e 

verificação / ensaio funcional, que apenas estão ao alcance de um número restrito de empresas.

De forma a antecipar esta oportunidade de mercado a SERMEC avançou para o desenvolvimento de um serviço 

integrado, chave na mão que prevê não só a reparação de órgãos mecânicos para a transmissão de potências 

elevadas como também o respetivo ensaio e consequente validação das condições de operação. 



Para que a SERMEC possa oferecer a totalidade deste serviço aos seus clientes, prevê a aquisição de um banco de 

ensaios, que permitirá realizar a avaliação funcional de elementos mecânicos de elevada dimensão e potência, 

complementando um serviço inovador, chave na mão, de reparação de elementos a preço competitivo, respondendo 

às necessidades dos principais players no mercado eólico.

Com a realização do projeto, a SERMEC II pretende em 2020 atingir os seguintes objetivos:

- Valor Acrescentado Bruto: 3.276.370,26 euros;

- Criação de Emprego Qualificado: 6 postos de trabalho;

- Volume de Negócios: 7.443.051,97 euros.


