Inovação
Designação do projeto | INOVAÇÃO PRODUTIVA – em territórios de baixa densidade
Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-032867
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | CENTRO
Entidade beneficiária | Plastificadora do Ródão, S.A.
Data de aprovação | 15-02-2018
Data de início | 01-07-2017
Data de conclusão | 30-06-2019
Custo total elegível | 17.532.150,44 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 10.519.290,26 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A Plastificadora do Ródão, criada em março de 2017, é o resultado da conjunção de três vetores
essenciais, a necessidade de resposta ao mercado, da perseverança da Câmara de Vila Velha
de Ródão no desenvolvimento do concelho e da tenacidade do administrador, impulsionador do
projeto Plastificadora do Ródão, que com mais de 40 anos de experiência no setor da impressão
e no setor das embalagens e do cartão canelado, reúne um sólido conhecimento do setor, dos
seus canais de distribuição, das tecnologias produtivas associadas, bem como reúne, sendo
este de especial relevância, um sólido conjunto de contactos comerciais com algumas das mais
relevantes empresas do setor do papel e das embalagens que asseguram, à partida, a venda dos
produtos e serviços prestados pela Plastificadora do Ródão.
A empresa pretende criar 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.
Nesse sentido prevê realizar investimentos na edificação de uma nova unidade industrial de
excelência, e em equipamentos produtivos tecnologicamente avançados, destacando-se pela
sua relevância a aquisição e instalação das linhas de extrusão, de impressão (impressora
flexográfica) e equipamentos de suporte à impressão, sendo ainda de destacar uma linha de
embalamento automática, e ao nível da logística um armazém inteligente.

