Designação do projeto |

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME)

Código do projeto |

CENTRO-04-3559-FSE-000023

Objetivo principal |

Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de intervenção |

Centro

Entidade beneficiária |

Trevipapel – Transformação e corte de papel, SA.

Data de aprovação |

2016-08-29

Data de início |

2016-01-04

Data de conclusão |

2018-12-31

Custo total elegível |

111.320,49 Euros

Apoio financeiro da União Europeia |

55.660,24 Euros

Apoio financeiro Público Nacional |

0,00 Euros

(FSE)

Objetivos, atividades, resultados esperados:
A Trevipapel Global visa, com este projeto, suportar e sustentar da melhor forma
os seus planos de expansão de atividades e respetivas capacidades industriais e
tecnológicas, procurando ir ao encontro das maiores exigências dos mercados e
dos consumidores.
A contratação de elementos de maior índice de qualificação, como o responsável
de produção fabril que corresponde a este projeto, visa garantir uma resposta de
maior eficiência e uma performance fabril mais assertiva e diferenciadora.

PROJETO Nº

CENTRO-02-0853-FEDER-000192

Beneficiário

Trevipapel - Transformação e Corte de Papel, S.A.

Designação do projeto

Trevipapapel 2015 - optimizar a oferta e processos

Objetivo principal

Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de Intervenção

Centro

Data de aprovação

2015-08-07

Data de início

2015-03-04

Data de conclusão

2015-10-21

Custo total elegível

395.470,00 Euros

Apoio financeiro da União Europeia

237.282,00 Euros

Apoio financeiro Público Nacional

0,00 Euros

Objetivos, atividades, resultados esperados:
O principal objetivo deste investimento foi a racionalização de custos com a compra de matérias
primas, aliada à maior eficiência logística e menor impacte ambiental, ao internalizar a produção
de tubos de cartão para os vários tipos de rolos que são produzidos na Lousã. Esta operação, a
par com o incremento da ligação e comunicação informática em tempo real de várias máquinas
do processo fabril, permitiu obter
ganhos de sistematização e controlo de
fabrico que ajudaram a potenciar o
crescimento dos negócios e do emprego
que anualmente tem sido obtido.

PROJETO Nº

POCI-02-0853-FEDER-032965

Beneficiário

Trevipapel - Transformação e Corte de Papel, S.A.

Designação do projeto

Joker in Rolls

Objetivo principal

Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de intervenção

Centro

Data de aprovação

2018-02-15

Data de início

2018-02-01

Data de conclusão

2019-12-31

Custo total

4.481.648,00 Euros

Apoio financeiro da União Europeia

2.240.824,00 Euros

Apoio financeiro Público Nacional

0,00 Euros

(FEDER)

Objetivos, atividades, resultados esperados:
Na senda do desenvolvimento das suas capacidades fabris e do aprofundamento da presença nos
mercados e clientes, a Trevipapel almeja com este investimento incorporar competências de
produção de novas tipologias de produto, designadamente rolos higiénicos e rolos de cozinha para
consumo

“At

Home”,

toalhas

de

mão

e

para

segmentos específicos e com
amplas

possibilidades

de

agrupamento e embalagem.
Estas inovações permitirão à
Trevipapel
como

um

consolidar-se
dos

principais

fabricantes e exportadores nacionais no setor dos produtos em papel tissue, para segmentos de
consumo profissional e doméstico.

