
  
 

 

 
  
 

 

 
 

Designação do projeto | MIPIS - Moulds and Injection Parts Integrated Solutions 

Código do Projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-000815 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção |Centro 

Entidade beneficiária | MOLDES RP - INDÚSTRIA DE MOLDES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 

Data de aprovação | 09-10-2015 

Data de início | 25-04-2015 

Date de conclusão | 24-04-2017 

Custo total elegível | 1.525.521,26 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.067.864,88 EUR 

Síntese do Projeto:  

Tendo em conta que a globalização do mercado impõe-se a necessidade de diferenciação na 

oferta de produtos de alto valor acrescentado, e que o alargamento da cadeia de valor é 

essencial para a aquisição de vantagens competitivas, a Moldes RP pretende apostar no 

alargamento da sua área de atuação, a jusante, através do desenvolvimento e conceção de 

produtos plásticos (que poderão integrar componentes não plásticos) e, a montante, na 

produção e montagem destes componentes de forma a entregar o produto final e completo ao 

cliente (produto chave-na-mão). 

Assim, a Moldes RP propõe-se no âmbito deste projeto a: 

i) Criar um novo espaço produtivo, adjacente ao atual, tendo como intuito conseguir 

desenvolver soluções de elevado valor acrescentado, com destino a segmentos/nichos de 

mercado de grande exigência. Para tal, terá de adquirir novos equipamentos, 

tecnologicamente avançados e ao nível do estado da arte. Paralelamente, terá de investir na 

construção de uma nova nave fabril que abarque os novos equipamentos, e que permita dotar 

o espaço fabril de condições que promovam a segurança e a produtividade laboral; 

ii) Diversificar a produção através da criação de novas áreas de negócio, complementares às já 

existentes na empresa. 

Estas novas áreas, a montante e jusante da cadeia de valor, visam por um lado conceber e 

desenvolver soluções inovadoras de base polimérica e conseguir produzir as mesmas de forma a 

entregar a solução final e completa ao cliente. 


