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Designação do projeto: Museu Vivo da Indústria Conserveira Pinhais & Cia 

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-044801 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME  

Região de intervenção: Norte 

Entidade Beneficiária: PINHAIS E COMPANHIA, LDA. 

 

Data de aprovação: 13-08-2019 

Data de início: 01-07-2019 

Data de conclusão: 28-02-2021  

Custo total elegível: 2.006.836,55 €  

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 903.076,44 €  

Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados: 

O objetivo da PINHAIS E COMPANHIA, LDA. com o presente projeto é a criação de um Museu “vivo” da Indústria 

Conserveira da Pinhais, integrado na sua unidade fabril, que irá criar experiências verdadeiras, exclusivas e únicas, 

conjugando o conhecimento sobre a indústria conserveira e a visita turística a um património industrial “vivo”. 

Neste sentido, o projeto tem previstos os seguintes investimentos: 

1. Construção de edifícios / Obras: € 1.075.478,00; 

2. Máquinas e Equipamentos: € 783.583,00; 

3. Estudos e diagnósticos: € 101.025,55; 

4. Serviços de engenharia: € 38.750,00; 

5. TOC/ROC: € 5.000,00; 

6. Software: €3.000,00. 

Com a sua concretização deste projeto, a empresa pretende valorizar a memória da indústria conserveira 

matosinhense, mantendo o processo produtivo artesanal, assim como alcançar os seguintes resultados na fase pós 

projeto: Valor Acrescentado Bruto de € 2.914.276,71, Volume de Negócios de €6.256.662,01 e criação de 10 postos 

de trabalho qualificados. 

 

Status do projecto 

Foi feito um concurso para a empreitada e escolhido uma empresa para a construção civil. 
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Encontramo-nos em fase de preparação de obra. 

Encontramo-nos em execução do Plano de conteúdos museológicos do Museu. 

Já avançamos com a contratação do 1º recurso do projecto Museu Vivo 

 

Fotos do projecto 
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