
 

 
 

 

Designação do projeto: Diversificação de gama, com produção de álcool gel de uso sanitário e 
desinfetantes multiusos 

Código do projeto: CENTRO-02-08B9-FEDER-049585 

Objetivo Principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de Intervenção: Centro 

Entidade beneficiária: TDA – Transformação e Distribuição de Abrasivos, Lda. 

 

Data de aprovação: 04-06-2020 

Data de início: 01-06-2020 

Data de conclusão: 26-11-2020 

Custo total elegível: 495.926,29€ 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 396.741,03€ 

 

 

Síntese do projeto 

A empresa TDA - TRANSFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ABRASIVOS, LDA. iniciou a sua 
atividade em 1993 e dedica-se atualmente ao desenvolvimento e produção de selantes e adesivos 
para a construção e ramo automóvel.  
 
Tendo em conta a situação pandémica que se vive atualmente, a empresa já desenvolveu produtos 
no âmbito da desinfeção e limpeza, tendo lançado no mercado diversos desinfetantes biocidas para 
espaços e superfícies, bem como um desinfetante para as mãos baseado em álcool-gel. 
Este projeto visa o aumento da capacidade da empresa para a produção de um desinfetante de uso 
sanitário álcool-gel (baseado em etanol, glicerina e peróxido de hidrogénio) e desinfetantes de 
superfícies e espaços à base de hipoclorito de sódio e álcool a 70%, estando prevista a embalagem 
nos formatos 75ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1l e 5l.  
Relativamente ao fabrico de desinfetantes baseados em hipoclorito de sódio, prevê-se a existência de 
formatos de 1l e 5l. Serão ainda associados à produção os desinfetantes para superfícies metálicas 
baseados em álcool a 70%. 
A empresa conta com o seu know how interno para o fabrico destes produtos, necessitando no 
entanto de aumentar a sua capacidade produtiva.  
Este projeto prevê assim um plano de investimentos que inclui a realização de adaptação das 
instalações e reorganização da área produtiva para adequar o espaço à instalação dos novos 
equipamentos, a aquisição de depósitos para armazenamento das matérias-primas, a aquisição de 
uma linha de produção para o fabrico do álcool-gel, a aquisição de uma linha de produção para o 
fabrico dos desinfetantes, a aquisição de uma máquina de enchimento manual e uma rotuladora 
manual para o enchimento de pequenas séries. Está ainda prevista a aquisição de um conjunto de 
equipamentos laboratoriais para a realização de ensaios e testes de controlo de qualidade aos novos 
produtos. 


