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Cofinanciado por:

O Projeto de investimento industrial da GONFERSOL consubstancia o incremento da capacidade produtiva, a
inovação tecnológica e o redimensionamento da Empresa, com base na introdução de um Novo Produto - de acordo
com a procura elevada dada a situação pandémica vivida atualmente.
QUICKCARE - Solução Antissética de Base Alcoólica: Desinfetante para limpeza de mãos, promovendo a higienização, conforme recomendado pela DGS, e minimizando a propagação do surto do COVID-19.
O presente projeto de investimento abrange o processo de enchimento da solução antissética de base alcoólica.
A Empresa é totalmente verticalizada, agregando todas as áreas da cadeia produtiva:
>>> Formulação do produto químico em laboratório (matérias-primas utilizadas: propan-2-ol, agente humectante,
água)
>>> Tratamento de água - eliminação de impurezas na água bruta para garantir a qualidade do produto
>>> Misturador (aço inoxidável) - mistura da água desmineralizada com ingredientes da solução antissética
>>> Enchimento das embalagens em 250 ml e 1 Lt
>>> Tamponamento
>>> Rotulagem
>>> Embalamento e Transporte
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Com este investimento, a Empresa pretende automatizar o processo de enchimento deste produto, aumentando
substancialmente a sua produtividade e eliminando desperdícios.
De momento, as produções desta solução são realizadas em pequena escala e em laboratório, pelo que é impraticável
dar resposta a pedidos de grande dimensão ou em prazos de entrega aceitáveis por parte dos clientes.
Assim, serão promovidos investimentos nas áreas de:
- Enchimento
- Tamponamento
- Rotulagem
Os presentes investimentos produtivos visam:
- Disponibilização imediata e em grandes quantidades de um produto essencial na prevenção e no combate ao novo
coronavírus, considerando como prioridade absoluta a saúde e a segurança dos cidadãos
- Aumento do portfólio de produtos
- Reforço da capacidade produtiva
- Promoção da inovação dos processos tecnológicos
- Otimização do fluxo de produção
- Flexibilidade de processos e adaptabilidade ao mercado
- Fabricação de produtos de superior qualidade
- Lead time diminuto (desde a encomenda à entrega ao cliente)
- Eliminação de constrangimentos produtivos pela incorporação de tecnologia inovadora numa fase de processo
relevante, em termos de qualidade do produto acabado
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- Promoção de superiores índices de eficiência energética e sustentabilidade ambiental (redução de consumos
energéticos e de desperdícios)
- Desmaterialização de processos internos
Em suma, o objetivo da Empresa com este projeto é reforçar a sua competência e competitividade em segmentos
de valor acrescentado:
- Área institucional - escolas, lares, etc
- Comércio
- Indústria em geral
- Retalho incluindo farmácias e parafarmácias
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