Designação do projeto | INOVAÇÃO PRODUTIVA
Código do projeto |POCI-02-0853-FEDER-022364
Objetivo principal |Reforçar a competitividade das PME
Região de Intervenção |Centro - Águeda
Entidade beneficiária | GRAFICA IDEAL DE ÁGUEDA - INDÚSTRIAS GRÁFICAS S.A.
Data de aprovação | 2017-03-29
Data de início |2016-09-16
Data de conclusão |2019-03-15
Custo total elegível |€ 4.311.488,00
Apoio FEDER |€ 2.586.892,80

Descrição
O projeto prevê dotar a Gráfica Ideal das infraestruturas e dos recursos tecnológicos e humanos
que permitam à empresa:
- dar resposta às crescentes solicitações do mercado,
- acompanhar as exigências impostas pelo mercado, por via da otimização dos níveis de
eficiência e flexibilidade produtivas,
- incrementar os níveis de qualidade, segurança e eficácia associados aos seus processos e
produtos, dando cumprimento aos requisitos de boas práticas de fabrico no setor e às normas
aplicáveis à indústria gráfica, a fim de assegurar o acesso dos seus produtos aos exigentes
mercados.

O projeto, que terá uma duração de 24 meses, visa, assim, o aumento da capacidade produtiva
da Empresa, de modo a dar resposta às crescentes necessidades do mercado.
Para alcançar este objetivo, o projeto contempla as seguintes áreas de intervenção:
- Ampliação da nave industrial existente com 8500m2, a qual, após a concretização dos
investimentos previstos, passará a contar com 14000m2, ajustados ao desenvolvimento
eficiente das suas atividades produtivas e ao cumprimento das normas que certificam a sua
atividade.
- Alargamento do armazém de matérias-primas – Os tempos de resposta dos fornecedores de
cartolina é de 5/7 semanas e os prazos médios solicitados pelos clientes entre a colocação da

encomenda e a sua entrega é de 2 semanas, pelo que é urgente reforçar a capacidade de
resposta ao nível das matérias-primas. O investimento possibilitará ainda a eliminação da
madeira (paletes) e a higienização das cartolinas através de um sistema de sopro de ar (vira
pilhas) que retira as impurezas que possam vir na cartolina.
- Alargamento da nave fabril – A ampliação do espaço produtivo é fundamental para fazer face
ao aumento de produção e que garanta a segurança do produto em curso de fabrico em
conformidade com a norma ISO 22000, nomeadamente na questão do piso. Está também
prevista uma linha automática de paletização que fará a passagem para o novo cais de cargas e
ou armazém de produto acabado.
- Criação do armazém de produto acabado e respetivo cais de carga - Essencial para garantir aos
clientes que todo o processo de fabrico até à expedição e/ou armazenagem do produto se
encontra defendido por uma política de segurança alimentar. A GI adquiriu já duas viaturas de
transporte para que a totalidade do processo seja monitorizado até chegar ao cliente. De referir
que todos os cais de carga serão estanques à entrada de poeira e o piso será específico para a
segurança alimentar.
- Aumento da capacidade do armazém de resíduos perigosos e a sua colocação no exterior da
zona fabril - com o aumento expectável da produção, a empresa terá de melhorar as condições
de armazenamento e manuseamento de materiais perigosos e simultaneamente minimizar
riscos de incêndios, contaminações etc.

