
 

 
 

Designação do projeto 
 
Diversificação / Diferenciação Sirplaste + capacidade + cores + produtos complexos + 
qualidade + eficiência operacional e energética - impacto ambiental  

 

Código do projeto POCI-02-0853-FEDER-019133 

Objetivo principal Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção Centro 

Entidade beneficiária SIRPLASTE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE RECUPERADOS DE PLÁSTICO S.A. 

 

Data de aprovação 16-08-2016 

Data de início 01-04-2016 

Data de conclusão 30-04-2018 

Custo total elegível 4.985.992,83 Euros 

Apoio financeiro da União Europeia 
2.991.595,70 Euros, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

A SIRPLASTE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE RECUPERADOS DE PLÁSTICO S.A dedica-se à reciclagem de matérias 
plásticas, domésticas e industriais, limpas ou contaminadas.  
 
Os produtos fabricados são plásticos reciclados granulados, nomeadamente Polipropilenos (PP) e Polietilenos (PE), 
podendo ainda agrupar-se estes últimos em função da sua densidade: alta (PEAD) e baixa (PEBD).  
 
O PP é principalmente utilizado na fabricação de peças injetadas como caixas e vasos. O PEAD é muito utilizado 
para produção de embalagens de detergentes e óleos, tubos corrugados para saneamento, tubos anelados para 
cabos elétricos, entre outros. O PEBD é utilizado essencialmente na produção de tubos de rega (rega técnica de 
gota a gota), tubos gris para cabos elétricos, sacos de lixo, entre outros. 
 
Com o presente projeto, a empresa pretende aumentar a sua capacidade de produção de bens através da adoção 
de novos processos e tecnologias produtivas mais sofisticadas e adaptadas às necessidades dos novos segmentos 
alvo de mercado a atingir.  
 
A empresa pretende inovar ao nível dos processos e dos produtos e disponibilizar ao mercado reciclados de PEAD 
por cores, sem adição de corantes, a preços e quantidades que podem ser consideradas diferenciadores de 
qualquer player concorrencial. No seguimento da oferta que disponibiliza ao mercado de tubos para irrigação 
agrícola, pretende materializar uma oferta de PEBD reciclado para um produto de elevada complexidade técnica e 
multicomposto: tubo gota a gota autocompensante, que independentemente das quebras e comprimento a 
quantidade de água é sempre a mesma. 
 
A empresa no pré projeto já é forte exportada, sendo o seu principal mercado o espanhol, secundado por mercados 
como Marrocos, Argélia, Burkina Faso, África do Sul e França. Pretende não só crescer nestes mercados, como 
entrar no mercado da Alemanha, de Israel e Turquia. 

 
 


