Designação do projeto I ADAPTAR PME - Sistema de incentivos à
adaptação da atividade das PME
Código do projeto I NORTE-02-08B9-FEDER-069774
Objetivo principal I Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção I Região Norte
Entidade beneficiária I PLASMITEC - PLÁSTICOS TÉCNICOS DO
MINHO LDA
Data de aprovação I 16-07-2020
Data de início I 02-09-2020
Data de conclusão I 31-03-2021
Custo total elegível

I 9.514,09 euros

Apoio financeiro da União Europeia FEDER I 4.757,05 euros
O presente projeto visa a adaptação das condições laborais para
cumprimento das recomendações das autoridades de saúde no sentido de
diminuir a propagação da pandemia Covid-19.
Envolve investimentos nas seguintes áreas:
-

Postos de trabalho com proteções de acrílico
Desinfeção das instalações
Quiosque dispensador de álcool gel
Plataforma com gestão de conteúdos (recomendações das proteções
individuais)
- Antecâmara
- Sinalética

Designação do projeto I Aumento da capacidade e otimização do
processo produtivo através de princípios
da I4.0, melhoria organizacional, capacidade
exportadora e sustentabilidade

Código do projeto I NORTE-02-0853-FEDER-070614
Objetivo principal I Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção I Região Norte
Entidade beneficiária I PLASMITEC - PLÁSTICOS TÉCNICOS DO
MINHO LDA
Data de aprovação I 28-01-2021

Data de início I 20-10-2020
Data de conclusão I 19-10-2022
Custo total elegível

I 753.462,12 euros

Apoio financeiro da União Europeia FEDER I 226.038,64 euros
Objetivos, atividades e resultados esperados:
Com o presente projeto a Plasmitec pretende dotar a empresa de uma
maior capacidade produtiva, recorrendo à implementação de máquinas de
injeção de plásticos, equipamentos de suporte à produção e software
integrado de Planeamento, Produção, Compras e Inventários. A tecnologia
a introduzir no âmbito deste projeto irá permitir à empresa a otimização do
processo produtivo e a prospeção em mercados externos. Além disto,
pretende-se atingir no ano pós-projeto um VAB de 1,7 Meuros, um volume
de negócios 4.5 Meuros e a criação de 8 postos de trabalho qualificados.

