Nº do projeto: 68859
Designação do Projeto: Criar condições de segurança na empresa
Código do Projeto: CENTRO-02-08B9-FEDER-068859
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME

Região de Intervenção: Centro
Entidade Beneficiária: BREJOPLAS-INDUSTRIA DE PLASTICOS LDA
Data de aprovação: 01-07-2020
Data de Inicio: 01-06-2020
Data prevista de conclusão: 31-10-2020
Custo total elegível: 15 350,00€
Apoio financeiro da união europeia: 7 675,00€

Objetivos, atividades e resultados esperados
O presente projecto visa a re-activação da actividade da Brejoplas, permitindo o regresso de
todos os trabalhadores as instalações da empresa, bem como clientes e fornecedores.

Designação do projeto: Alteração do processo global de produção para a produção de
novas gamas de produtos e internacionalização da atividade.
Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-014599
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Centro
Entidade beneficiária: BREJOPLAS-INDUSTRIA DE PLASTICOS, LDA

Data de aprovação: 08-11-2016
Data de início: 10-01-2017
Data de conclusão: 28-12-2017
Custo total elegível: 1.219.864,20€
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 733.273,50€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
Fundada em 1987, a BREJOPLAS-INDUSTRIA DE PLASTICOS LDA., iniciou a sua atividade
com o objeto social: A indústria, importação, exploração e comércio de plásticos, com
sede em Igreja Velha, Distrito de Leiria, Concelho de Leiria e Freguesia de Colmeias.
A indústria representa um dos sectores mais complexos e exigentes ao nível da
embalagem, a BREJOPLAS fruto da sua vasta experiência e sentido de inovação
constante, oferece diversas soluções de excelência na produção de embalagens
flexíveis. Produz filme para embalamento automático ou manual, com ou sem
impressão, manga para formação de sacos industriais, com excelentes características
de resistência à perfuração, excelentes características de selagem.
Ao longo da sua existência, tem apostado na eficiência energética das suas máquinas e
equipamentos, para tal, tem efetuado upgrades às máquinas e equipamentos através
da introdução de softwares e componentes eletrónicos que permitem a automatização
dos equipamentos, aumentando a sua rentabilidade, capacidade de produção e
redução do consumo energético em cerca de 30%.
A experiência e know how adquiridos ao longo de mais de 25 anos de atividade, a par
de uma permanente atualização e inovação tecnológica dotaram a BREJOPLÁS de
competências diferenciadoras, que se traduzem numa destacada notoriedade no
mercado nacional.

A plena satisfação do cliente impõe-se como objetivo principal da atividade
desenvolvida pela BREJOPLAS, pela aposta sistemática em determinados valores: a
aposta na Qualidade e Serviço permitem à BREJOPLAS fornecer aos seus clientes
produtos de elevada qualidade, de acordo com os requisitos das especificações
definidas pelo cliente, a preços competitivos e complementados por uma assistência
após-venda pró-ativa.
Atualmente a atividade da BREJOPLAS assenta no CAE 22220, Compreende a
fabricação de artigos de matérias plásticas para transporte ou embalagem, tais como:
sacos, recipientes, caixas e de outras embalagens.
Com a capacidade instalada iniciou a produção de taças de take away, sendo que os
equipamentos existentes não lhe permitem produzir em quantidades suficientes e
inovar na gama de produtos para satisfazer as necessidades dos clientes e ser
competitivo nos mercados interno e externo.
O Investimento do presente projeto, em atividades inovadoras e qualificadas, irá
permitir o reforço da capacidade empresarial para a produção, potenciando o
aumento do valor acrescentado dos seus produtos e o aumento das vendas para o
mercado externo.
A realização do presente projeto vai de encontro com os seus objetivos, de melhoria
continua, aumento da carteira de clientes e diferenciação pela qualidade dos seus
concorrentes.
O presente projeto tem como objetivo inovar o processo produtivo, permitindo-lhes
crescimento e desenvolvimento da sua atividade, através do aumento de produção e
da gama de produtos, melhorar os produtos atuais e sua qualidade, melhorar a sua
competitividade que lhes permita atingir o nível do mercado concorrencial, aumentar
a geração de maior valor acrescentado, bem como responder às necessidades do
mercado, criar vantagens competitivas e potenciar a internacionalização dos mesmos.
Para atingir estes objetivos foram realizados investimentos na aquisição de novas
máquinas
e
equipamentos
tecnologicamente
evoluídos,
equipamentos
energeticamente eficientes, equipamentos para controlo da qualidade, reformulação
do sistema informático que se encontrava obsoleto e sem capacidade para se interligar
com os novos equipamentos e contratação de 6 novos colaboradores, 4 produtivos, 1
engenheiro para controlo da qualidade e outro pra a produção e comercialização
internacional, estes investimentos permitirão a inovação no alargamento da sua gama
de produtos de forma a aumentar a sua rentabilidade e criar vantagens competitivas
nos mercados.

A BREJOPLAS procedeu a uma alteração fundamental do seu processo de produção de forma a
capacitar-se para o desenvolvimento inovador de novas gamas de produtos transacionáveis e
internacionalizáveis geradores de maior valor acrescentado. Para tal, aumentou as suas
instalações, ao longo dos anos tem efetuado várias ampliações que lhe foram permitindo
crescer e desenvolver a sua atividade, mas as instalações cobertas não permitiam a inclusão de
novas máquinas e equipamentos, nem o aumento da gama de produtos. De forma a
possibilitar o aumento da gama de produtos foi então efetuado um investimento na ampliação
da sua nave industrial e realizado um projeto de arquitetura para o mesmo potenciando um
layout produtivo mais eficiente.

