
 

 

Designação do projeto | Diversificação da sua capacidade produtiva para produzir máscaras e 

equipamentos de proteção individual 

Código do projeto | NORTE-02-08B9-FEDER-048712 

Objetivo principal| Adaptar a produção para produzir máscaras certificadas e outros equipamentos 

de proteção individual para ajudar a combater a pandemia do COVID-19 

Região de intervenção| Norte 

Entidade beneficiária | O COLCHETE, Lda 

 

 

Data de aprovação |19-06-2020 

Data de início |22-05-2020 

Data de conclusão |21-07-2020 

Custo total elegível |296.854,61 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 282.011,88 EUR 

 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 

Objetivos: 

- Adaptar / reforçar o processo produtivo para intensificar a produção de máscaras e equipamentos 

de proteção individual; 

- Contribuir para a oferta de equipamentos de proteção individual por forma a tornar os preços mais 

competitivos;  

- Montar uma segunda linha automática de confeção destinada ao combate do COVID-19; 

- Adquirir equipamentos produtivos destinados à produção e personalização de máscaras 

certificadas e de equipamento de proteção individual, como como batas, fatos de proteção integral, 

cogulas, manguitos e protetores de calçado. 

- Vender para o mercado nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atividades e resultados esperados/atingidos: 
 

Com a apresentação do projeto é objetivo de O Colchete adaptar/reforçar o seu processo 

produtivo para intensificar a produção de máscaras e equipamentos de proteção individual por 

forma a conseguirem aumentar a produção nacional destes produtos. 

 

Deste modo está previsto instalarem uma segunda linha automática de confeção destinada ao 

COVID, sendo para tal necessário adaptarem também o layout produtivo da fábrica. 

 

Será necessário também adquirir máquinas de produção altamente eficientes e desenvolvidas no 

mercado, que incorporem soluções de manutenção preditiva, que garantem a gestão e controlo 

permanente do processo, evitando a produção de produtos não conformes, step ups da produção, 

custos avultados com o arranjo das máquinas, visando assim o aumento da vida útil do equipamento. 

 

Assim, com a execução do projeto, através da automatização da linha de produção destinada ao 

combate do COVID, a empresa irá contribuir para o aumento da capacidade de resposta da indústria 

nacional, equilibrar os custos e a faturação da empresa, ajudar a suprir as necessidades da sociedade 

atual, contribuir para a exportação do país deste tipo de produtos, promover a qualidade da indústria 

portuguesa e aumentar os níveis de exportação e equilíbrio de pagamentos do país. 

 

 


