
Projeto Nº POCI-01-0249-FEDER-0044871

Designação do projeto | Papeleira Inova

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos

Objetivo principal| Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

Região de intervenção | Centro - Santa Maria da Feira

Entidade beneficiária | PAPELEIRA COREBOARD, S.A.

Data de aprovação | 2019-07-23

Data de início | 2019-10-01

Data de conclusão | 2021-09-30

Custo total elegível | 6.135.986,20 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 920.397,93 EUR

Síntese do Projeto:

No âmbito do Projeto de Investimento PT2020, ao abrigo do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva,
a Papeleira Coreboard S.A. pretende executar uma série de investimentos e ações, com os seguintes
objetivos em mente:

- Aposta no desenvolvimento e produção de papel e cartão reciclado com características inovadoras e
de maior valor acrescentado no mercado;

- Integração de equipamentos baseados nas novas tecnologias disponíveis que permitam aumentar a
eficiência e a capacidade produtiva da Empresa;

- Procura de práticas internas que favorecem a sustentabilidade ambiental e ecoeficiência da Empresa;

- Criação de emprego qualificado e especializado de forma a assegurar os níveis de desempenho do
processo produtivo e a qualidade dos produtos produzidos;

- Consolidação da presença da Empresa nos mercados internacionais.

              



 

 

 

Código do projeto | POCI-01-0249-FEDER-000752 

Designação do projeto | Inovação Produtiva da Papeleira 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos | Sistema de Incentivos Inovação Produtiva 

Objetivo principal| Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de Intervenção | Centro - Santa Maria da Feira 

Entidade beneficiária | PAPELEIRA COREBOARD, S.A. 

 

Data de aprovação | 2015-08-07 

Data de início | 2015-06-02 

Data de conclusão | 2017-09-18 

Custo total elegível | 12.604.908,00 Eur 

Apoio financeiro da União Europeia FEDER | Eur 4.411.717,80  

 

Síntese do projeto, Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

No âmbito do Projeto de Investimento PT2020, ao abrigo do Sistema de Incentivos à Inovação 

Produtiva, a Papeleira Coreboard S.A. pretende executar uma série de investimentos e ações, 

com os seguintes objetivos em mente: 

- Aumentar a capacidade produtiva anual, passando das 40.000 ton/ano para as 65.000 

ton/ano, através da aquisição de novos equipamentos e redefinição e otimização de layouts 

processuais; 

- Adequar a capacidade produtiva às necessidades previsíveis para o período 2015-2020 

atendendo, não só ao desenvolvimento previsto dos mercados atuais, mas também aos novos 

mercados alvo; 

- Preparar o processo produtivo para alargar a gama de produtos de gramagem superior e 

inferior, possibilitando a criação de novos produtos destinados a outros segmentos de 

mercado; 

- Permitir o reforço da capacidade exportadora fortemente dependente de uma elevada 

qualidade técnica e de grande rapidez e fiabilidade na satisfação de encomendas; 

- Aposta forte na formação dos colaboradores com o objetivo de aumentar a qualidade do 

produto final e redução do número de não conformidades da produção. 
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