
Designação do projeto | Alteração ao processo de fabricação de papel para o

desenvolvimento e produção de uma nova gama de produtos de características

inovadoras.

Código do projecto | NORTE-02-0853-FEDER-014901

Objectivo principal| Reforçar a competitividade das PME

Entidade beneficiária | FÁBRICA DE PAPEL PONTE REDONDA, S.A.

Data de aprovação | 2016-02-24

Data de início |2016-01-01

Data de conclusão | 2018-02-28

Custo total elegível | 159.115,98 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 79.557,99 EUR

Descrição do Projecto | O projecto visa o reforço da estrutura produtiva da

empresa através do investimento em tecnologia inovadora que lhe dará

capacidade para desenvolver e produzir uma nova gama de produtos,

destinados segmentos de mercado de maior valor acrescentado. Pretende-se

com o investimento em tecnologia produtiva de elevado grau de incorporação

tecnológica, com elevados padrões em termos de eficiência e flexibilidade

produtivas e desempenho energético, incrementar a capacidade, eficiência e

flexibilidade produtivas.



 

Designação do projeto |CAMPOREE – Circularidade na Ponte Redonda 
Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-045081  
Objetivo principal| Diagnostico e plano ação economia circular 

Região de intervenção |Norte 
Região da Empresa |  
Entidade beneficiária | Fábrica de Papel Ponte Redonda SA 

Data de aprovação | 04-07-2019 
Data de início | 30-07-2019  
Data de conclusão | 29-07-2020 
Custo total elegível |8.500€ 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER 6.375€ 

Realização de um diagnostico e plano de ação para 
apoio à transição da Ponte Redonda para uma 
economia Circular. 



Projecto n.º 041420
Designação do projeto: AmbiPapel – Melhoria Ambiental pela redução da 
carga orgânica do circuito das águas coladas
Objetivo principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento

tecnológico e a inovação
Região de Intervenção: Norte
Entidade beneficiária: FÁBRICA DE PAPEL PONTE REDONDA, S.A.

Data de aprovação: 15‐11‐2018
Data de início: 01‐12‐2018
Data de conclusão: 30‐11‐2019 (prorrogado até 28/09/2020)
Custo total elegível: 20.000,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 15.000,00 EUR

Descrição Projeto: O projeto envolve a caracterização do circuito de águas
coladas e a realização de estudos de tratabilidade dos efluentes, bem como
a realização de ensaios piloto nas instalações da empresa com vista a
minimizar o impacte ambiental da Fábrica de Papel Ponte Redonda.
.
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