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Somos desde o início da nossa actividade em 1974, um exemplo de 
sucesso e inovação, conscientes de que tal não seria possível se não 
tivéssemos presente a importância de três factores fundamentais: 
Crescimento sustentado pelo mercado, investimentos planeados e a 
constante aposta numa equipa de colaboradores forte e experiente. 

Recebemos o desperdício de plástico, material indispensável à nossa 
activiadde, em fardos ou big-bags que, posteriormente, é inspeciona-
do, seleccionado, triturado, lavado e extrudido em granulado, entregue 
em embalagens adaptadas às preferências do cliente em sacos de 25 
kg, big bags, octabins ou camião cisterna. 

We have been a model of success and innovation since our 
establishment in 1974, and we are aware that this would not have been 
possible without having taken three valuable and fundamental factors 
into account: market-sustained growth, planned investment the 
constant investment in a strong and experienced sta�. 

We receive waste plastic, the material underpinning our business, in 
bales or big bags. The waste plastic is then inspected, sorted, crushed, 
washed and extruded into granules. The end product is delivered 
according to the client's preferences: in 25 kg bags, big bags, octabins 
or silo trucks.

Todo o processo de reciclagem é cuidadosamente 
controlado e monitorizado, seguindo um conjunto 
de metodologias operacionais que nos permitem 
garantir a qualidade dos nossos produtos.

The entire recycling process is meticulously 
controlled and monitored. The process uses a 
set of operating procedures that allow us to 
guarantee product quality.



Sirfilm Black (LDPE)

Sirfilm (LDPE)

Sirfilm Blue (LDPE)

Sirfilm White (LDPE)

Siroxi (LDPE)

Sirtub Black (LDPE)

Sirforce (MDPE)

Sirpad Black (HDPE)

Sirpad Green (HDPE)

Sirpad White (HDPE)

Sirpad Blue (HDPE)

Sirpad Yellow (HDPE)

Sirpad Inject Blue (HDPE)

Sirpad Inject Green (HDPE)

Sirpad Rb (HDPE)

Sirpad Rcaps (HDPE)

Sirpad Red (HDPE)

Sirpad Grey (HDPE)

Sirpad Inject (HDPE)

Sirprop Black (PP)

A Sirplaste desenvolve um sistema de Gestão Integrada, Qualidade e 
Ambiente, sendo um interveniente fundamental na prestação de 
Serviços de reciclagem e comercialização de materiais plásticos.

Sirplaste implements an integrated quality and environmental 
management system, an essential feature in the provision of 
plastics recycling and sales services.
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Para alguns, uma capacidade de produção de 35.000 toneladas por 
ano poderá ser algo de extraordinário. Para nós, nada mais que o 
reflexo do empenho na busca contínua da qualidade dos produtos que 
disponibilizamos, da excelência dos serviços que prestamos e da 
aposta na constante melhoria dos recursos que dispomos (tecnológi-
cos e humanos) 
A nossa capacidade de resposta a um mercado cada vez mais competi-
tivo é fruto de uma indispensável visão estratégica, apoiada pela 
cuidadosa escolha na localização das nossas instalações. A inegável 
vantagem competitiva da possibilidade de adaptação do espaço a que 
temos acesso (actualmente, 30.000m2 de área coberta, ampliável 
sempre que necessário), não pode nunca ser dissociada da sua 
localização no centro de Portugal. Próximos das maiores redes viárias 
do país, possuímos uma capacidade de mobilidade privilegiada, que 
nos permite garantir os nossos serviços no mercado mundial.

An annual production capacity of 35,000 tons may seem extraordinary 
to some. To us, it is no more than the reflection of our commitment to 
continuously assure the quality of our products, the excellence of the 
service we provide and the ongoing investment in improving the 
(technological and human) resources at our disposal. 
Our response capacity to an ever more competitive market is the 
product of a fundamental strategic vision, founded on the careful 
selection of our premises' location. The evident competitive advantage 
of being able to adapt the space we occupy (currently 30,000 m2 
covered area, which we can expand whenever necessary) can never be 
dissociated from the premises' location. Our location in the center of 
Portugal close to the country's major roads grants us prime transport 
capability, allowing us to ensure the delivery of our services to the 
worldwide markets.


