Designação do projeto | Toalhitas Desinfetantes e Frascos de Álcool Gel
Código do projeto

| CENTRO-02-08B9-FEDER-049310

Objetivo principal
| O presente projeto tem como objetivo a produção de toalhitas
desinfetantes em saquetas individuais e frascos de álcool gel de 100ml, 500ml e 1000ml,
apostando na inovação destes produtos através da aromatização com frutos vermelhos.
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | MONTRA D`AROMAS, UNIPESSOAL LDA
Data de aprovação
Data de início
Data de conclusão

| 2020-06-01
| 2020-06-01
| 2020-07-31

Custo total elegível
Apoio Financeiro

| 270.070,00 EUR
| FEDER – 216.056,00 EUR

Descrição:
A Montra de Amoras é uma empresa recentemente constituída que vai dedicar-se à produção
de álccol-gel desinfetante e toalhitas desinfetantes, como forma de combate à pandemia
COVID19.
A empresa vai iniciar-se na produção de produtos desinfetantes, tendo necessidade de realizar
investimento em 2 linhas produtivas. Uma linha destinada à produção e embalamento de gel
desinfetante para mãos, e outra linha complementar para a produção de toalhitas desinfetantes
para as mãos.
O gel será embalado em unidades de 100ml, 500ml e 1000ml com o equipamento a ter como
referência uma capacidade de enchimento de 500 unidades/hora em 500ml, ou seja, uma
capacidade de enchimento de 250 litros/ hora. Em 8 horas de trabalho diário corresponde a uma
capacidade máxima de 2.000Litros diários.
As toalhitas desinfetantes serão apresentadas em saquetas individualizadas, e colocadas em
caixas de 10 unidades e caixas de 100 unidades. A capacidade de produção dos equipamentos,
varia entre as 80~90 peças/min, estimando-se uma produtividade média de 20.000 toalhitas por
dia, correspondente a 180 lotes diários de 100 toalhitas e 200 lotes de 10 toalhitas.
Com o projeto pretende pretende-se atingir os seguintes objetivos estratégicos:
❖ Álcool-Gel produção de 3000 frascos por dia, obtendo cerca de 1500 frascos de 100ml,
1000 frascos de 500 ml e 500 frascos de 1000ml, o que corresponde a 1.150Litros
diários;
❖ Toalhitas desinfetantes com capacidade diária de produção a variar entre as 80~90
peças/min, em média de 20.000 toalhitas por dia;
❖ Colocação no mercado de Álcool-gel e toalhitas desinfetantes aromatizados.

