Qualificação
Designação do projeto | PROJETOS INDIVIDUAIS – Qualificação das PME
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-034209
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | CENTRO
Entidade beneficiária | Plastificadora do Ródão, S.A.
Data de aprovação | 29-01-2018
Data de início | 01-03-2018
Data de conclusão | 28-02-2020
Custo total elegível | 468.550,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 210.847,50 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A Plastificadora do Ródão nasceu no sentido de não apenas desenvolver a Região Centro, mas
de instalar uma unidade industrial dedicada à produção de papéis revestidos e sua impressão,
em particular a produção de papel revestido com diversas gramagens (cartão, papel, job
coating, ream wrapper), bem como a prestação de serviços de impressão de papel revestido,
dando resposta a uma denotada procura dos setores da indústria papeleira, alimentar e das
embalagens, de produtos e serviços de elevada qualidade com baixa disponibilidade no mercado
nacional, em particular de papéis revestidos e da sua impressão.
Objetiva ser uma referência no mercado do revestimento e impressão, e ambiciona ser
reconhecida como fornecedora de soluções diferenciadas, aliando preço e qualidade, a um
serviço sem paralelo, regendo a sua atividade por valores sólidos e transversais à equipa,
nomeadamente, confiança, dinamismo, inovação, serviço e qualidade, reunindo esforços para
o seu alcance, através da realização de um plano de investimentos, contemplando as vertentes
organizacional, operacional e gestionária, garantindo os meios materiais e imateriais para a
qualificação da empresa, obtendo order-winners e ganhos de visibilidade nacional e internacional.
Assim, a Plastificadora do Rodão tem definido um conjunto de ações articuladas a um plano
para a qualificação, desmaterializadas na criação de um laboratório, na aquisição e instalação
de um ERP e de hardware, na implementação com vista à certificação de Sistemas de Gestão,
nomeadamente o Sistema de Gestão da Qualidade, Sistema de Gestão de Segurança e Saúde
no Trabalho, Gestão da Segurança Alimentar e Gestão Ambiental, assim como da contratação
de quadros técnicos para áreas relevantes da sua atividade.

