Designação do projeto: Polymark – Mais I&D, mais capacidade, mais produtividade
Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-048399
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Figueira da Foz
Entidade beneficiária: Polymark Portugal, Lda

Data de aprovação: 12-03-2021
Data de início: 05-05-2020
Data de conclusão: 31-10-2021
Custo total elegível: 486.857,46 euros
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 184.670,07 euros

Objetivos, atividades e resultados esperados:
A empresa Polymark Potugal, Lda posiciona-se fundamentalmente como produtor de transferes, e de
outros produtos para identificação de têxteis, nomeadamente vestuário de trabalho e desportivo.
Tratando-se um uma empresa relativamente recente, tendo iniciado a sua atividade em 2015, e onde
o seu processo produtivo era feito totalmente manual e suportado em tecnologias tradicionais do
setor, com o aumento da necessidade de maior qualidade e de maior quantidade de produção,
houve a necessidade de realização de investimentos significativos. A evolução dos últimos anos
permitiu atingir um elevado nível, e a necessidade de continuar a evoluir.
Os objetivos estratégicos, apresentados em candidatura passam por:
- Consolidar o seu posicionamento de excelência no mercado, sendo este essencial para o
crescimento da empresa e contribuído para o posicionamento global do grupo no mercado.
- Dotar-se de condições, ao nível das infraestruturas e dos equipamentos produtivos, para aume ntar
a sua capacidade de produção, quer ao nível quantitativo, quer qualitativo.
- Implementar uma estrutura de Investigação/Conceção e Desenvolvimento, que lhe permita o
desenvolvimento de novos produtos, e a criação de quadros de impressão e substratos adequados
aos novos produtos e aos requisitos de qualidade e desempenho pretendidos.
- Melhorar a organização interna, de modo a atingir elevados níveis de produtividade e qualidade.
- Capacitar-se, a nível tecnológico e de RH, para progressivamente alargar a gama de produtos e
serviços prestados a partir da fábrica portuguesa.
- Melhorar a sua comunicação junto das partes interessadas relevantes.

O projeto «POLYMARK - Mais I&D, mais capacidade, mais produtividade», pretende dotar a unidade
produtiva de condições ao nível de infraestruturas, equipamento e organização que permitam
incrementos significativos de produtividade, eficiência, flexibilidade produtiva e qualidade, e
condições de excelência ao nível da conceção, investigação e desenvolvimento.

