
 

 

 

 

Projeto n.º 014605   
                                                                                                                      * 

Investimento elegível global:                                                       Sever do Vouga 
214.684,10 euros                                                                               (Aveiro)      
 
Incentivo FEDER: 
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MWS-Master Welding Solutions 
 
Constituída em Julho de 2015, a MWS-Master Welding Solutions desenvolve a sua atividade 
em três áreas: soluções integradas de engenharia, consultoria em engenharia industrial e 
soldadura e formação. 
A MWS quer afirmar-se como uma empresa de referência na elaboração de projetos de 
equipamentos e estruturas ligadas à indústria e energia, estar na vanguarda da tecnologia de 
ligação de materiais, consolidar a sua presença no mercado global em soluções técnicas de 
soldadura e, ainda, ser um centro de formação de soldadores e profissionais ligados à 
metalurgia reconhecido nacional e internacionalmente. 
Para isso, a sua atividade incide na projeção de equipamentos especiais, energeticamente 
eficientes, concebidos à medida das necessidades apresentadas pelos clientes, 
disponibilizando serviços de acompanhamento e gestão de obra/projeto. Apoia as indústrias 
transformadoras de materiais metálicos na área da soldadura, ao fornecer meios técnicos e 
humanos, e formação/qualificação de profissionais ligados à soldadura com todos os 
conhecimentos teórico-práticos. 
Através da implementação deste projeto, a MWS pretende assumir-se no mercado como um 
relevante player na prestação de serviços de engenharia, inspeção técnica e no 
desenvolvimento de soluções chave na mão para as indústrias, disseminando e fomentando o 
seu cariz altamente tecnológico no mercado global. 
O projeto visa dotar a MWS das condições operacionais mais avançadas tecnologicamente 
para poder exercer a sua atividade, contribuir de forma ativa para melhorar a empregabilidade 
nacional e, ainda, aumentar o uso da eficiência energética nas indústrias. 
Com a implementação deste projeto, a MWS pretende atingir os seguintes objetivos no pós-
projeto: volume de negócios de 901.692,00 euros, valor acrescentado bruto de 796.237,19 
euros e criação de seis postos de trabalho.  
 
 
 

 


