Ficha de Projeto
Projeto nº 32841
Designação do projeto: Eco-Madeira: Serração e transformação de madeira com valorização dos
subprodutos através de inovação
Custo total elegível: 10.998.205,00
Apoio financeiro da UE: 6.598.923,00
Síntese do Projeto:
A empresa José Afonso & Filhos, S.A. iniciou a sua atividade em junho de 1990 e tem como objeto social a serração
mecânica de madeiras, exploração florestal, resinas e materiais de construção.
Ao longo da evolução da JAF, e após fusão com a Nova Lenha, Lda., a atividade engloba a exploração florestal, a
produção de madeira serrada, de pellets e briquetes e o serviço de transporte.
A empresa detém uma marca própria "Nova Lenha", registada em Portugal, que representa os produtos pellets e
briquetes.
A JAF-Madeiras implementou e mantém a Gestão da Cadeia de Responsabilidade de acordo com os requisitos de
FSC (Forest Stwardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes - NP4406),
assegurando que o material florestal comercializado não tem origem controversa. A sua atividade engloba a
exploração florestal, serviço de transporte e produção de madeira verde serrada para construção civil e para paletes e
caixas de legumes e fruta. Os subprodutos derivados da serração da madeira são aproveitados para produzir pellets
domésticos certificados pela ENplusA1 e briquetes com furo ao meio (tipo Pini kay).
O presente projeto tem enquadramento proposto na Tipologia b) Aumento da capacidade de um estabelecimento já
existente, visando o investimento preconizado aumentar a capacidade produtiva da empresa ao nível da produção de
pellets de uso doméstico ENplusA1, briquetes, tábuas de pinho natural com dimensões de 2x0,21x1,4 (m), pellets
industriais com certificação de qualidade ENplusA2, tábuas de maiores dimensões (até 3m), com acabamento
superficial liso e sublime, com otimização de geometria de corte, tratadas termicamente, que permitem obter soluções
totalmente maciças, robustas e irreverentes para a construção de fachadas de revestimento interior e mobiliário de
qualidade superior, painéis customizados com casca de pinho para revestimento estético de fachadas e mosaicos com
pedaços de madeira de 5 mm de espessura incrustados com design diferenciador.
A expansão do negócio alicerçar-se-á em novos processos dotados de equipamento altamente tecnológico, bem como
atividades de marketing e vendas que permitirão alcançar novos nichos de mercado.
O presente projeto irá ser realizado no concelho de Oleiros, que de acordo com a deliberação da CIC Portugal 2020
em 1 de julho de 2015, é um município de baixa densidade.

