
 
 

Designação do projeto  | Cteq- Novas linhas de desinfetantes (Base Aquosa/Álcool) 

Código do projeto | POCI-02-08B9-FEDER-071733 

Objetivo principal  | O presente projeto tem como objetivo a criação 4 novas linhas  
                                                produtivas para o fabrico de desinfetantes de base alcoólica/aquosa. 
 
Região de intervenção  | Norte  

Entidade beneficiária  | CTEQ-INDÚSTRIA QUÍMICA, S.A. 

Data de aprovação  | 2020-08-19 

Data de início   | 2020-06-19 

Data de conclusão  | 2021-02-19 

 

Custo total elegível  | 1.062.440,00 EUR 
Apoio Financeiro | FEDER – 531.220,00 EUR 
 

Descrição: 
A CTEQ desenvolve e fabrica produtos químicos, mais especificamente, detergentes 
profissionais para higiene e limpeza, dedicando especial atenção ao sector automotivo, sendo a 
CTEQ uma empresa de referência no mercado. Através de uma estreita colaboração com todos 
os níveis da cadeia de atividade - desde os fornecedores até os clientes, conseguindo alcançar 
um lugar de destaque no mercado, não apenas com marcas próprias, mas também através do 
desenvolvimento do conceito de marcas de terceiros. 

O surto do COVID19 levou a uma diminuição da procura por parte dos produtos da empresa, 
mas por sua vez, os tradicionais clientes, principalmente as grandes cadeias de retalhistas 
solicitaram outro tipo de produtos- desinfetantes.  

Posto isto, a CTEQ iniciou-se na produção de desinfetantes, derivado das solicitações dos seus 
clientes, dando resposta aos mesmos através da apresentação de 4 tipos de produtos, 
nomeadamente, desinfetantes de base alcoólica/aquosa em 4 tipos de embalagens (100ml, 
500ml, 5L e 20L), o que leva à necessidade de aumentar as suas instalações em 1.100m2 e 
colocar 4 novas linhas de produção.   

Com o projeto pretende pretende-se atingir os seguintes objetivos estratégicos: 

❖ Criação de 4 novas linhas produtivas, que permite o fabrico de 4 tipos de desinfetantes, 
apresentados em 4 formatos de embalagens; 

❖ Produção diária de 3000 unidades de 100ml, 1000 unidades de 500ml, 400 unidades de 
5L e 80 unidades de 20L, quadruplicando a produção diária atual; 

❖ Fabrico de 4 tipos de produtos desinfetantes de base alcoólica/aquosa, nomeadamente, 
Desinfetantes mãos líquido em spray, Desinfetante mãos gel, Desinfetante mãos 
espuma e Desinfetante mãos sabão gel; 

 


