Cofinanciado:

Designação da operação: Coltec: Aumento de capacidade através de
investimentos de competitividade, diversificação produtiva e transição
digital
Código da operação: NORTE-06-38D7-FEDER-000645
Tipologia de Intervenção: CRII - Programa de Apoio à Produção
Nacional (Base local)
Objetivo

principal: “Promover a sustentabilidade e a qualidade do

emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores (FEDER)”.
Região de intervenção: Norte – Ave – Guimarães
Entidade beneficiária: COLTEC – Neves & Ca, Lda.
Data de aprovação: 24/02/2022
Data de início: 30/04/2021
Data de conclusão: 28/10/2022
Investim ento Total: 228 698.00 €
Investim ento total elegível: 228 698.00 €
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 102 914.10 €
Resum o:

Os investimentos previstos visam permitir-lhe apostar em

tecnologia inovadora que lhe permite criar soluções diversificadoras, face à
sua concorrência. Este projeto materializa, mais uma vez, a estratégia
competitiva da Coltec, nomeadamente a sua capacitação para produção de
um novo produto inovador: Coatinghot-melt adesivo Poliuretano reativo
(PUR). Para o desenvolvimento deste tipo de produto a Coltec investirá em
equipamentos de preparação do filme e das matérias que consistem na
misturadora e equipamentos periférico, equipamentos de aplicação de filme,
que envolve a estrutura de aplicação de filme/extrusora e o rolo de dupla
camada e por fim material de laboratório, que inclui a Seam testing station
pneumática e o cortador de amostras 100 cm².O projeto também se destaca
pela aposta na loja online multilingue, com um serviço que inclui a conceção
e desenvolvimento de uma nova coleção, a implementação de CRM e

serviços de integração e o tratamento de toda a logística desde a receção da
encomenda do cliente até à sua expedição.

Os objetivos do projeto passam por:
•

Diversificação para produtos Coatinghot-melt adesivo Poliuretano
reativo (PUR), produtos finos, leves, flexíveis, macios, com cor, e de
elevado valor acrescentado e elevado desempenho para além de
serem sustentáveis a nível ambiental;

•

Otimizar o processo produtivo ao nível da redução de desperdícios e
erros, melhorar tempos de produção e consequente aumento da
produtividade, através da incorporação da extrusora na linha de
coating;

•

Criação de uma loja online para vendas B2C.

Em term os de resultados a atingir no ano pós projeto destacam se:
• Postos de trabalho a manter: 48;
• Postos de trabalho a manter 6 meses após o fim do apoio: 48.

Entidade Consultora: B&F consultores, Lda.

