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Constituída em 24 de abril de 1979, a Formato é uma sociedade 
anónima que tem por objecto a indústria, comércio e impressão de papel, 
desenvolvendo ainda algumas actividades subsidiárias ou acessórias 
desta última.

Com quase quatro décadas de existência, a empresa distingue-se pelo 
rigor técnico, pelo contínuo apetrechamento tecnológico e pela procura 
da satisfação total dos clientes.

Consciente das exigências do mercado, a Formato aposta no binómio 
qualidade e inovação, estando totalmente empenhada em criar novas e 
melhores soluções.

A Formato produz e comercializa uma vasta gama de produtos gráficos 
associada à prestação de diversos serviços acessórios, o que lhe permite 
oferecer uma solução gráfica integrada, personalizada para cada 
organização.

A empresa está presente, desde a sua fundação, no segmento da 
produção gráfica em geral, tendo investido, recentemente, no 
desenvolvimento da área do finishing e em soluções de rótulos e 
etiquetas auto-adesivas.

Com a sua sede e unidade industrial localizadas no centro do país, em 
Alcobaça, a Formato tem ainda duas delegações comerciais, em Vila 
Nova de Gaia e em Lisboa, tendo ao seu serviço 42 colaboradores 
criteriosamente seleccionados.

A Formato, S.A. tem um sistema de gestão da qualidade implementado de 
acordo referencial ISO 9001:2008, estando certificada nas actividades 
de desenvolvimento, pré-impressão, impressão e acabamento de 
produtos gráficos.

A Formato oferece uma vasta gama de produtos gráficos, específicos 
para cada tipo de aplicação, de acordo com as exigências dos 
documentos e o tipo de equipamento usado no respectivo 
processamento.

A empresa disponibiliza múltiplas soluções gráficas, com uma excelente 
relação qualidade – preço, que têm merecido uma boa aceitação por 
parte dos clientes e parceiros de negócio.

As matérias-primas utilizadas são adquiridas a fornecedores previamente 
qualificados, sendo a gestão dos respectivos stocks efectuada de forma 
a garantir a reserva de materiais para satisfazer a procura dos clientes.

A Formato dispõe actualmente de máquinas de impressão offset e digital, 
com vários formatos, aptas a imprimir pequenas, médias e grandes 
tiragens.

O parque de máquinas da empresa, na área do offset, traduz-se numa 
capacidade instalada de trinta e seis corpos de impressão que permitem 
numa só passagem imprimir até oito cores.

A Formato tem vários sistemas de impressão, dispondo de máquinas para 
imprimir rótulos e etiquetas, sem qualquer limitação de formato e número 
de cores.

A empresa tem capacidade de resposta para executar trabalhos cada 
vez mais complexos e assegurar a pontualidade da entrega.

A Formato possui ainda uma pequena frota de distribuição própria que 
assegura diariamente o transporte e a entrega das mercadorias em 
qualquer ponto do país.




