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Breve Descrição do Projeto 
 

O projeto Unifardas-Healthcare visa o reforço da capacidade produtiva da Unifardas – 

nomeadamente pela redução do seu time-to-market - enquanto entidade fornecedora de 

Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) certificados (tais como batas, cogulas, manguitos, 

cobre-botas, máscaras e coveralls) para auxílio no combate à pandemia do COVID-19. Nesse 

sentido, o projeto constituirá uma ferramenta relevante para a manutenção da competitividade 

da empresa, contribuindo de forma significativa para o seu crescimento e expansão no mercado 

num contexto de crise global como o que se vive atualmente. 

Visando responder às necessidades de mercado – e com particular enfoque no setor da saúde - 

, a Unifardas prima pela diversificação, qualidade, eficácia, praticidade e segurança dos bens que 

comercializa por forma a facilitar o desempenho das funções dos seus clientes dentro das 

restrições a que a pandemia do COVID-19 obriga. Além disso, e atendendo às medidas de 

confinamento social implementadas como forma de prevenção do contágio da COVID-19, 

mostra-se essencial equipar adequadamente os recursos humanos que desempenham funções 

sociais de apoio à população (entidades institucionais/ sociais). Adicionalmente, a empresa 

verificou também o aumento de solicitações diretamente por parte de clientes particulares que 

necessitam de recursos de proteção em contexto doméstico/familiar ou social. 

Assim, apostando em três vertentes críticas para a capacidade produtiva da Unifardas – i. 

processos de desenvolvimento, conceção e validação produtiva; ii. processos de controlo de 

qualidade seguros e eficazes; iii. processos produtivos mais eficientes e automatizados –, o 

projeto Unifardas-Heathcare prevê investimentos que visam o aumento significativo da 

celeridade e da eficiência no processo de fabrico das novas linhas de EPIs (linha de utilização 

única, linha de utilização única impermeável, e linha reutilizável), contribuindo, assim, para o 

combate à pandemia de COVID-19 bem como para alavancar a competitividade da Unifardas. 


