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Entidade: Molaflex Colchões, SA
Nº do Projecto: 33849
Código da operação: POCI-01-0249-FEDER-033849
Localização: Santa Maria da Feira – NUT II Norte
Designação do projeto: MOLATECH 4.0 – Nova unidade produtiva de colchões de maior valor acrescentado
Objetivo: OT1 – Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Investimento Total: 8.430.850 Euros
Custo total elegível: 8.430.769,23 Euros
Apoio Financeiro da União Europeia: 3.372.307,69 Euros
Projeto 95% concluído
Progressão do projeto:

Síntese do projeto – descrição e objetivos:
O presente projeto consiste na construção e implementação de uma nova unidade produtiva da Molaflex.
A aposta em I&D tem permitido à Empresa desenvolver e lançar anualmente, diferentes novos modelos
de colchões, baseados na incorporação de novas camadas e/ou materiais. A notoriedade da Empresa no
mercado está, aliás, muito ligada à inovação incorporada nos seus produtos que resulta destas atividades.
No entanto, a atual unidade industrial encontra-se no seu limite de capacidade máxima, não permitindo
acomodar mais procura ou novos produtos, sem perda de eficiência.
Deste modo, a Empresa definiu um plano de aumento da capacidade e flexibilização da produção de
colchões. Com infraestruturas produtivas mais flexíveis, a Molaflex vai ter uma maior capacidade
para acompanhar as tendências de mercado e responder a necessidades específicas dos consumidores
ou a flutuações na procura. Esta é uma aposta particularmente relevante, que vai permitir não só a
diversificação global do portfólio atual com novos produtos de elevado valor acrescentado, mas também
reduzir o tempo de resposta a encomendas e melhor gerir os níveis de stock existentes em armazém.
De igual forma, com este projeto, a Molaflex também pretende reforçar o seu cariz exportador, com
particular destaque para mercados com elevado potencial comercial como a França. O presente projeto,
ao possibilitar o desenvolvimento de novos produtos inovadores e diferenciados, bem como melhorias
logísticas e organizacionais, assume-se como preponderante para aumentar a competitividade da Molaflex
face aos seus concorrentes internacionais.
O presente projeto da Molaflex tem como objetivo estratégico a construção de uma nova unidade
produtiva, que permita obter um aumento de capacidade e flexibilidade produtiva face às instalações
atuais. Os investimentos previstos neste projeto, que incluem equipamentos com uma forte vertente
tecnológica, vão capacitar a Empresa para a industrialização dos novos produtos que tem desenvolvido,
inovadores no setor da colchoaria, e contribuir para processos organizacionais com características
diferenciadoras a nível nacional, que permitam responder às crescentes exigências do mercado.
Trata-se de um projeto fundamental para o futuro da Molaflex, que vai permitir desde logo o aumento
da sua competitividade e presença nos mercados internacionais.

