Designação do projeto | Projeto integrado para o desenvolvimento e fabrico de máscaras
comunitárias (artigo têxtil, nível 3), destinadas à utilização no âmbito da COVID-19
Código do projeto | NORTE-02-08B9-FEDER-048992
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Barcelos
Entidade beneficiária | Color For Tex, Lda.

Data de aprovação | 14-08-2020
Data de início | 08-05-2020
Data de conclusão | 30-09-2020
Custo total elegível | 106.800,00 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER | 101.460,00 euros

A COLOR FOR TEX, LDA. é uma microempresa constituída em 2015 com atividade na área da
Indústria Têxtil e do Vestuário no âmbito da sublimação têxtil, orientada para o vestuário de
moda «fast fashion» e vestuário desportivo. A técnica da sublimação é utilizada para imprimir
diretamente em fibras têxteis e oferece a grande vantagem de ser muito resistente a lavagens,
mantendo as cores vivas e brilhantes.
Dada a atual crise da COVID-19, dando resposta ao mercado em geral e aos seus clientes em
particular, a empresa iniciou a conceção, desenvolvimento e produção de máscaras
comunitárias (artigo têxtil, nível 3), em conformidade técnica com os requisitos definidos pela
DGS e certificadas pelo CITEVE, destinadas à utilização no âmbito da COVID-19. Com o
presente projeto pretende reforçar os meios fabris com novos equipamentos dedicados
(plotter, calandra, cortadora laser e máquinas de mosquear), criando condições industriais
para dar resposta à atual procura, não comprometendo o retomar gradual da atividade
anteriormente desenvolvida.
Além da qualidade intrínseca da máscara (conforto, respirabilidade), uma das vantagens
competitivas da empresa é a sua capacidade de design e personalização das máscaras, pelo
processo de sublimação, podendo, assim, responder aos requisitos específicos de cada cliente
num contexto em que as máscaras são cada vez mais consideradas pelos consumidores como
elemento «fashion».

ENTIDADE
Color for Tex, Lda.

DESIGNAÇÃO DO PROJETO
Tecnologias para industrializar a produção personalizada e
melhorar o desempenho ambiental da Color for Tex

OBJETIVO
OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

INVESTIMENTO TOTAL
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA

400.967,51 €
98.527,75 €

