
 

 

 

SI INOVAÇÃO PRODUTIVA 

Designação do Projeto: Capacitação ao nível do processo produtivo da PARCIGRAF, 
incrementando o volume de exportações recorrendo á inovação tecnológica do processo 
produtivo/Marketing e organizacional 
Código do Projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-022385 
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME 
Região de Intervenção: CENTRO 
Entidade Beneficiária: PARCIGRAF - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE ARTES 
GRÁFICAS, LDA  
Data de Aprovação: 2017-07-31 
Data de Início: 2016-09-12 
Data de Conclusão: 2018-09-10 
Custo Total Elegível: 471.500,00 Euros 
Apoio Financeiro da União Europeia: 282.900,00 Euros 
Resumo do Projeto:  

A PARCIGRAF deu início à sua atividade no ano de 2001, tendo como objeto o comércio, 

representações e indústria de produtos, nomeadamente artes gráficas. No âmbito do projeto a 

empresa previu a diversificação da sua atividade para a vertente de indústria de outra impressão, 

passando esta, futuramente, a representar mais de 80% do volume de vendas da promotora. 

A atividade da PARCIGRAF assenta na gravação, corte e marcação a laser de todo o tipo de 

suportes rígidos, através de tecnologia laser e CNC, foscagem de alta-definição, foto-gravação, 

corte e aplicação de vinil, gravação a jato de areia em pedra, gravação fresa em metal, e ainda no 

que toca à área do comércio de carimbos, soluções de marcação industrial, sinalética publicitária 

e técnica industrial entre diversos outros produtos. 

Através do SI Inovação Produtiva a empresa visa potenciar a sua capacidade produtiva e dar 

resposta às necessidades de mercado identificadas, estando prevista a aquisição de equipamento 

produtivo altamente avançado em simultâneo com a diminuição do recurso a outsourcing de 

modo a conseguir a integração vertical do seu processo produtivo. 

Neste sentido, a PARFICGRAF tem, em sede de quadro de investimentos, prevista a aquisição de 

linhas de impressão plana, em suportes de grande dimensão e rígidos, impressão digital e corte, 

para um acabamento premium nos trabalhos realizados e, bem como uma nova linha de 

impressão, corte e acabamento de lonas, uma área em ascensão no que toca à publicidade e que 

tem vindo a ser crescentemente requisitada pelos clientes. 

O presente projeto faz parte de uma estratégia conjunta com outro plano de investimento de 

domínio imaterial, candidatura nº 19816 ao Sistema de Incentivos à Qualificação PME cujo foco 

se prende com o incremento competitivo através das áreas de competitividade críticas para a 

empresa.  

 
  



 
 
 
 
 

SI QUALIFICAÇÃO PME 

Designação do Projeto: Incremento das vantagens competitivas da PARCIGRAF a nível 
Internacional recorrendo à inovação organizacional e Marketing 
Código do Projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-019816 
Objetivo Principal: Reforçar a Competitividade das PME 
Região de Intervenção: CENTRO 
Entidade Beneficiária: PARCIGRAF - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE ARTES 
GRÁFICAS, LDA 
Data de Aprovação: 2017-02-27 
Data de Início: 2017-03-01 
Data de Conclusão: 2019-02-28 
Custo Total Elegível: 116.550,00 Euros 
Apoio Financeiro da União Europeia: 52.447,50 Euros 
Resumo do Projeto:  

A PARCIGRAF - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE ARTES GRÁFICAS, LDA., é uma 
micro empresa, sediada em Alcogulhe, Leiria, fundada em 2001, com o objetivo inicial de 
comercializar artigos e soluções especializadas para as indústrias gráfica e de publicidade. Mais 
tarde a promotora alargou a sua atividade à prestação de serviços na área da gravação de 
suportes rígidos, essencialmente para o ramo da publicidade, incluindo sinalética e brindes.  

Em 2005, avançou para uma nova fase de crescimento dos seus serviços para outras áreas no 
ramo industrial, colocando os seus equipamentos e know-how ao dispor da indústria dos Moldes, 
Metalomecânica, Madeira, Vidro, Construção, Plástico, Automóvel, Eletrónica, entre diversas 
outras áreas de valor acrescentado para a região e para o país. 

A PARCIGRAF apresenta-se como uma referência no que se concerne à prestação de serviços no 
âmbito das artes gráficas, tendo vindo ao longo dos anos a afirmar-se enquanto fornecedora 
preferencial no que respeita à gravação, corte e marcação a laser de todo o tipo de suportes 
rígidos, através de tecnologia laser e CNC, foscagem de alta-definição, foto-gravação, corte e 
aplicação de vinil, gravação a jato de areia em pedra, gravação fresa em metal, e ainda no que 
toca à área do comércio de carimbos, soluções de marcação industrial, sinalética publicitária e 
técnica industrial e outros produtos. 

Através do projeto no âmbito do SI Qualificação PME a PARCIGRAF pretende focar-se em três 
indústrias nacionais e da região: os moldes, o vidro e o mobiliário, visando reforçar a atuação da 
promotora nos domínios imateriais de competitividade, nomeadamente no que respeita à 
Inovação Organizacional e Gestão, Economia Digital e Tecnologias da Informação e Comunicação, 
e ainda no domínio da Criação de Marcas e Design, de forma a otimizar todos os processos e 
procedimentos internamente, tendo em vista melhorias exponenciais ao nível do funcionamento, 
bem como um posicionamento crescentemente a jusante da cadeia de valor. 

 


