Designação do Projeto: Fabricação de EPI - Máscaras Comunitárias e outros
Projetos Individuais - Internacionalização
Código do projeto: NORTE-02-08B9-FEDER-048584
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção: Norte
Entidade beneficiária: MARJOMOTEX II - CONFECÇÕES, LIMITADA

Data de aprovação: 2020-06-12
Data de início: 2020-06-12
Data de conclusão: 2020-12-12
Custo total elegível: 76.100,00 €
Apoio financeiro da União Europeia| FEDER: 60.880,00 €

Síntese do Projeto/Objetivos:
Face ao panorama mundial, a Marjomotex pretende passar a produzir, equipamento de proteção individual
nomeadamente mascaras de proteção, pois assume um carater urgente e estratégico conseguindo assim a
competitividade julgada perdida nesta Pandemia e contribuindo para desenvolvimento da região.

Para tal, a empresa pretende desenvolver com o projeto várias ações com vista à necessidade da empresa
em dirigir parte da sua produção e comercialização para o fabrico e escoamento de Máscaras Comunitárias.

Equipamento produtivo - A confeção de máscaras exige máquinas e equipamentos específicos para a
produção em série e com a qualidade pretendida. Só assim conseguirão obter a produtividade necessária
pois os atuais equipamentos uns não se adequam a esta produção e outros já se encontram obsoletos não
permitindo uma produção a larga escala. A automatização de processos conjugada com novas fichas técnicas
irá ser fulcral para este processo.

Plano de marketing- Para conseguir escoar a quantidade de produto que este upgrade de capacidade
produtiva vai trazer é necessário fazê-lo de forma estratégica e planeado pois qualquer desvio poderá
comprometer todo este processo.

Estudos e Diagnósticos- Todos estes passos obrigam sempre a fazer uma análise de custo benefício e
entender como todo este investimento poderá vir a ser recuperado e potenciado. Analise da situação atual
e a situação desejada quer a nível de estrutura organizacional como financeira irá ser fulcral para a
consciencialização do impacto desta viragem nos objetivos da empresa.

Obras- O Layout das instalações terá obrigatoriamente que sofrer alterações e a empresa tendo espaço para
o fazer irá criar uma zona de um pequeno laboratório de testes para as máscaras onde colocaria máquinas
de lavar e secar para proceder a testes de encolhimento, resistência, durabilidade. Irá precisar de uma
instalação sanitária especifica para a instalação dessas máquinas, pintar, pequenos serviços de
construção/acabamentos adequados que permitam uma fácil higienização da zona de produção e
laboratório. Pretende também criar uma entrada independente para o exterior e colocar divisórias para
separar os vários espaços, laboratório, design e conceção de máscaras e outros equipamentos e
showroom/sala de reuniões/gabinete comercial para comercialização. Conseguirá assim separar e proteger
sanitariamente a conceção e testes de máscaras bem como parte da sua produção cumprindo assim Normas
que lhe são impostas.

