Projectos Individuais – Inovação Produtiva
Designação do Projeto: OVO SOLUTIONS 4.0 | Connected, Smart & Sustainable Community Life
Improvement
Código do Projeto: LISBOA-02-0853-FEDER-046587
Objetivo Principal: Reforçar a Competitividade das PME
Região de Intervenção: LISBOA
Entidade Beneficiária: OVO SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, S.A.
Data de Aprovação: 17-07-2020
Data de Início: 31-01-2020
Data de Conclusão: 29-01-2022
Custo Total Elegível: 2.148.988,10€
Apoio Financeiro da União Europeia: 897.283,85€
Resumo do Projeto:
A OVO SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, S.A., é uma empresa certificada com o estatuto de
média dimensão, constituída em 2009, com sede em Alhos Vedros, concelho da Moita, que, sob
a CAE principal 22220 Fabricação de embalagens de plástico, assume-se como líder de mercado
em soluções de gestão de resíduo, tanto públicas como privadas, apresentando soluções de
contentorização temporária como o CYCLEA, IGLEA e MGLEA. Opera a partir da sua unidade de
produção localizada no concelho de Palmela.
O projeto, designado por «OVO SOLUTIONS 4.0 | Connected, Smart & Sustainable Community
Life Improvement», com enquadramento na tipologia de «Aumento da capacidade de um
estabelecimento já existente», visa obviar a aposta da empresa no «desenvolvimento novas
linhas de produto e ainda para a implementação de um disruptivo sistema de monitorização e
controlo através do desenvolvimento e inserção em cada contentor de chips que funcionarão
com sensores, desde que o produto é rotomoldados até que chega ao final da sua vida útil - OVO
INTELLIGENT». Para o efeito, o presente projeto contempla, primordialmente, a ampliação das
instalações fabris; a aquisição de equipamento produtivo, de forma a reforçar o processo de
rotomoldagem da empresa, bem como internalizar processos de metalomecânica, de
termoformagem e prototipagem; e o reforço organizacional, pela implementação de um MES e
aquisição de licenças de software de gestão de produção PHC.
Com este projeto, o beneficiário perspetiva a criação de 11 postos de trabalho e um volume de
negócios (em 2024) de cerca de 17,6 milhões de euros, com o mercado externo a absorver, de
forma direta, cerca de 35,63% daquele valor, para os mercados de Espanha, França, Alemanha,
Reino Unido, Marrocos, Moçambique e Equador.

