
  
 

 

 
  
 

 

 
 

Designação do projeto | Reforço de capacidades produtiva para desenvolvimento e fabrico de DMs e 

EPIs para combate à COVID-19 

Código do Projeto | POCI-02-08B9-FEDER-048057 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | MOLDES RP - INDÚSTRIA DE MOLDES, S.A. 

Data de aprovação | 04-05-2020 

Data de início | 26-04-2020 

Data de conclusão | 25-10-2020 

Custo total elegível | 3.379.473,00 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 2.703.578,40 EUR 

Síntese do Projeto:  

A MOLDES RP - INDÚSTRIA DE MOLDES, S.A. é uma empresa especializada no fabrico de moldes 

técnicos para a injeção plástica. Nos últimos anos, tem desenvolvido as suas competências 

técnicas e tecnológicas, alargando a sua atividade a jusante ao nível da injeção plástica, 

atualizando e acompanhando o progresso industrial, apostando, continuamente em novas 

tecnologias, por forma ser mais inovadora e competitiva. 

Está focada no projeto e fabrico de moldes e mais recentemente para a produção de peça 

plástica, e que tem vindo a trabalhar ativamente para setores high-tech como o setor 

automóvel. 

Todavia, atendendo à urgência em combater a pandemia COVID-19, a área médica tornou-se 

prioritária, canalizando, por isso, a sua capacidade produtiva para o fabrico de equipamentos e 

componentes para ventiladores, estando a empresa já desde o final de março, a fabricar 

viseiras de proteção.  

Assim com o presente projeto propõe-se a adaptar e reforçar a sua atual área de produção de 

peça plástica (o que já fez de forma temporária para responder à emergência das 

necessidades de viseiras), que terá de ser reequacionada tendo em consideração o necessário 

aumento de área de produção, assim como pela integração das duas novas máquinas de 

injeção, equipamentos de apoio (exemplo: sistemas reguladores de temperatura, alimentação, 

etc.), linhas de montagem, área de higienização/estilização, embalamento, armazenamento e 

expedição. 



  
 

 

 
  
 

 

 

A empresa prevê fabricar os seguintes produtos: 

Viseiras (capacidade atual de 13.000 unidades/dia e com aumento de capacidade previsto 

para 40.000 unidades/dia);  

Acessórios e caixa externa para Ventiladores, com possibilidade de montagem de todos os 

componentes do ventilador na empresa (apenas será necessária a aquisição externa de 

componentes eletrónicos e tubagens); 

Caixas para higienização/esterilização de viseiras, óculos, máscaras e outros equipamentos de 

proteção individual; 

Máscaras em silicone com diferentes graus de proteção (exemplo: FFP 3), onde serão 

incorporados os filtros. Os filtros serão descartáveis, mas a máscara é reutilizável. 

Prevê-se que o presente projeto apresentará um impacto significativo na competitividade da 

empresa, dada a forte procura pelos produtos alvo do projeto. A longo prazo, a empresa 

pretende potenciar o know-how e tecnologias adquiridos com este projeto e estabelecer-se 

como player e fornecedor mundial de equipamentos médicos e material de proteção, 

fortalecendo o seu investimento em I&D para o desenvolvimento de novas soluções médicas 

para apoio ao combate de doenças. 


