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Numa primeira fase, nasceu como Plasteste, corria o
ano de 1989. A sua fundação adveio da iniciativa conjunta
do atual administrador, Carlos Faustino, e de outros quatro
sócios. Na altura, a empresa começou apenas com o trabalho do próprio e com uma máquina, dando os seus primeiros
passos a partir daí.
Anos mais tarde, concretamente em 2008, dá-se um
momento decisivo, de reestruturação, e surge assim a Nova
Plasteste. Daí para cá, a liderança tem estado entregue a
Carlos Faustino.
O começo do novo ciclo foi marcado também pela passagem de Maceira (onde se encontrava anteriormente) para
a Marinha Grande, onde reside a grande concentração de
empresas do setor dos moldes. Quanto à atividade desempenhada, a Nova Plasteste manteve a sua vocação enquanto
empresa ligada aos testes. Porém, mais recentemente tem
evoluído no sentido de abranger também uma vertente produtiva, direcionada para as peças plásticas.
Sendo uma empresa caracterizada pela inovação e pela
qualidade, a Nova Plasteste obteve um grande aumento de
procura nestes últimos anos. Neste momento, conta com
uma equipa de cerca de 30 colaboradores altamente especializados e, para além do forte progresso neste aspeto, foi
também através de uma forte aposta nos seus equipamentos
que a empresa se destacou. “Quando começámos tínhamos
máquinas mais baratas e menos evoluídas tecnologicamente.
Atualmente temos, possivelmente, um dos melhores parques
de máquinas para testes de moldes que há na região”.
Ambicionando ir mais longe, a Nova Plasteste tem importantes projetos para o futuro. Estes passam, por um lado,
por afirmar ainda mais o seu trabalho no âmbito dos testes
e também por arrancar com novas instalações destinadas à
sua atividade produtiva, cuja planta já se encontra aprovada.
É também de mencionar que, já este ano, será finalizado um
dos seus outros projetos, que é a construção de um novo
gabinete de controlo de qualidade.
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A Nova Plasteste, empresa
instalada na Marinha Grande,
é um parceiro de referência a
nível nacional na área técnica
de injeção e testes de moldes,
com um importante foco no
setor automóvel.

