Designação do projeto |

Modernização tecnológica com diversificação de produto

Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-018811
Objetivo principal | Aumento da capacidade produtiva, pela fabricação dos produtos históricos da empresa
e introdução de dois novos produtos
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | MONÓMERO – Indústria de Plásticos, Lda.
Data de aprovação | 24-08-2017
Data de início | 10-05-2016
Data de conclusão | 09-05-2019
Custo total elegível | 2.427.698,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 1.456.618,80 €
A Monómero foi constituída em 2001 e dedica-se ao fabrico de filmes e sacos plásticos em material plástico, em
polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade e polipropileno, mono ou coextrudidos, que resultam
em filmes impressos para embalagem automática, em sacos plásticos para a indústria alimentar coextrudidos,
wicket e em rolo, em filmes retráteis, e em sacos para uso doméstico.
O investimento proposto no projeto compreende a aquisição de diversos equipamentos com impacto direto na área
produtiva, dos quais se incluem: a máquina wicket destinada a sacos para embalamento automático, previamente
formatado para o produto alimentar a conter, com vista a colmatar a limitada oferta nacional; o equipamento de
impressão flexográfica para impressão de alta qualidade de filmes técnicos até 16 cores, que permitirá reduzir os
tempos de limpeza e de desperdícios; a máquina de lavar clichés de impressão flexográfica, com impacto na
redução do tempo de lavagem e no aumento significativo do processo flexográfico; e o equipamento inovador de
microperfuração a laser de filmes plásticos destinados à fabricação de sacos/embalagens primários para conter e
conservar frutícolas e hortícolas, que permitirá a entrada em mercados comunitários. Assim, o projeto tem como
propósito a abordagem da inovação como fator dinâmico da competitividade e internacionalização,
fundamentando-se ainda numa melhoria significativa de etapas relevantes do processo produtivo.
Com a concretização do investimento, espera-se um aumento da capacidade produtiva de 60%, acompanhado da
criação de 5 postos de trabalho qualificados; fatores que se refletem na obtenção de um VAB de 1.493.627,00€, e
um volume de negócios da ordem dos 6.013.313,00€.

