Designação do projeto | Reforço das competências internas ao nível dos
fatores dinâmicos de compe77vidade por forma a promover a empresa no
mercado global
Código do projeto |POCI-02-0853-FEDER-020281
Obje6vo principal| Reforço da compe77vidade das pequenas e médias
empresas
Região de intervenção | Centro
En6dade beneﬁciária |Sacos 88- Sociedade de Plás7cos, Lda.
Data de aprovação | 2017-04-12
Data de início | 2017-05-11
Data de conclusão | 2019-05-10
Custo total elegível | 99.399,80
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia |
FEDER – 44.729,91 EUR

Obje6vos:
Implementação e Cer7ﬁcação de Sistema de Gestão Ambiental e de Segurança e
Saúde no Trabalho, Desenvolvimento de sistemas diversos para o7mização e
reforço das competências internas e de reorganização do local de trabalho e
contratação de quadro técnico qualiﬁcado.
A6vidades:
- Qualiﬁcação e reforço de Capital Humano
- Implementação e cer7ﬁcação de Sistema Integrado Ambiente e Segurança
- Desenvolvimento de capacidades estratégicas e de gestão Organizacional
- Aplicação de novas formas de comunicação e promoção Marke7ng
- Novos processos/procedimentos internos e controlo de qualidade e competências
- Novo método de controlo de distribuição e logís7ca Organizacional
- Registo de logo7po
Resultados esperados/a6ngidos:
Crescimento dos resultados operacionais com reﬂexo na quota de mercado das
Sacos 88 e no aumento da sua presença ao nível do mercado global, bem como a
o7mização de processos para alcançar as metas estabelecidas e a aquisição de
vantagens compe77vas de forma a gerar valor para a organização e os seus
stakeholders e aposta na melhoria conenua.

Designação do Projeto | INTUBOX - Câmara de Intubação Para Utilização
Médica e Hospitalar em HDPE Reciclável
Código do Projeto | POCI-02-08B9-FEDER-048043
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | SACOS 88 – Sociedade de Plásticos, Lda.
Data de aprovação | 08-05-2020
Data de início | 11-05-2020
Data de conclusão | 06-11-2020
Custo total elegível | 1.443.750,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.155.000,00 EUR

A Sacos 88 irá introduzir no mercado um kit em material flexível para
câmara de intubação em utilização hospitalar e em unidades de cuidados

intensivos. Esta câmara de intubação baseada em polietileno reciclável tem
como objetivo reduzir a probabilidade de contágio através da libertação de
aerossóis.

