Projeto POCI-01-0247-FEDER-068924
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos à
Investigação & Desenvolvimento Tecnológico

BIOCOLOUR – Desenvolvimento de uma nova tipologia de
biocorantes para tingimento sustentável
Período de execução: de 24-04-2021 a 30-06-2023
Custo total elegível: € 787.259,62
Apoio financeiro da UE: FEDER - € 481.711,56

Localização

Síntese do Projeto
O projeto BIOCOLOUR co-financiado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER), através do POCI, visa a
investigação e desenvolvimento para a obtenção de corantes
para aplicação nos processos de acabamento têxtil,
nomeadamente tingimento e estampagem. O projeto passa,
assim, por atingir os seguintes marcos: 1) Nova abordagem
biotecnológica para a obtenção do biocorante; 2) Elevado
desempenho e funcionalização do biocorante aos substratos
têxteis; 3) Reprodutibilidade e uniformidade do processo e
vários tipos de substratos; 4) Desenvolvimento de protótipos
com aplicação prévia de processo de tingimento e/ou
estampagem, e validação dos mesmos; 5) Estudo das
condições de Scale-up.

Consórcio

Projeto elaborado e acompanhado por

Informação atualizada a 27/05/2021

Designação do projeto: Aumento da capacidade produtiva, e automatização
e eficiência dos processos, permitindo continuar a aposta e produção de
novas soluções inovadoras e de alto valor acrescentado para o mercado
Código do projeto: Norte – 02 – 0853 - FEDER - 047568
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas
Região de intervenção: NORTE / Maia / Pedrouços
Entidade beneficiária: AQUITEX – Acabamentos Químicos Têxteis, SA
Data de aprovação: 04-02-2021
Data de início: 06-01-2020
Data de conclusão: 05-01-2022
Custo total elegível: 615.442,10 EUR
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 153.860,53 EUR
Objetivos: o projeto visa prosseguir a estratégia de inovação permanente
da AQUITEX, através da aquisição de equipamentos e tecnologias
avançadas que permitirão aumentar a capacidade atual instalada e
eficiência, para continuar a aposta em I&D e produção de novas soluções
para o segmento têxtil.
Resultados esperados/atingidos: aumento da capacidade produtiva da
empresa; aumento da eficiência do processo produtivo a vários níveis;
produtividade, energético, ambiental e de sustentabilidade; criação de
condições para aumento do volume de vendas; melhoria da imagem da
empresa no mercado.

Designação do projeto: PROJETOS DE I&DT (Propriedade Intelectual e
Industrial)
Código do projeto: POCI-01-0247-FEDER-046503
Nome projeto: ECOTEX@PI .: Melhorar a eficiência de degradação de corantes
sintéticos de estações de tratamento de efluentes em águas residuais de
indústrias têxteis, de impressão e outras de corantes.
Objetivo principal: OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento
tecnológico e a inovação
Região de intervenção: Norte
Promotor: AQUITEX-ACABAMENTOS QUIMICOS TEXTEIS S.A.
Data de aprovação | 21-05-2020
Data de início | 29-10-2019
Data de conclusão | 28-10-2022
Custo total elegível |37.549 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 18.774,50 EUR
Descrição do projeto:
O presente projeto compreende a submissão de pedido de patente internacional (PCT),
reivindicando prioridade de um pedido de patente português PT 115114 , como também, do
pedido EP18248275. Trata-se de uma tecnologia com aplicação direta no tratamento de águas
residuais da indústria têxtil.

Projeto NORTE-01-0247-FEDER-017819
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos à Investigação e

AQUITEX- ACABAMENTOS QUIMICOS TÊXTEIS, SA

Desenvolvimento Tecnológico.

IDT COPROMOÇÃO
Título do Projeto: Ecotex – Desenvolvimento de soluções mais sustentáveis para a coloração têxtil
Período de execução: de 01-10-2016 a 30-09-2019
Promotor Líder: AQUITEX – Acabamentos Químicos Têxteis, SA
Copromotor: Universidade Católica Portuguesa (Escola Superior de Biotecnologia)
Custo total elegível: € 365.708,83
Financiamento da Aquitex: € 97.543,55

Localização
Pedrouços, Maia

Síntese do Projeto
O projeto EcoTex tem como principal objetivo reforçar a
investigação e desenvolvimento tecnológico e a
inovação.
O presente projeto visa assim, o desenvolvimento de
corantes têxteis com base polisacarídica, que necessitem
de quantidades reduzidas de reagentes para a sua
aplicação, e a obtenção de soluções biológicas de
descoloração

têxtil

(nomeadamente

utilizando

consórcios de microrganismos e/ou enzimas) que
permitam a substituição de processos físicos e químicos
usados e a redução do nível de efluentes produzidos
atualmente.

Informação atualizada a 18-10-2017

Designação do projeto: Internacionalização da AQUITEX
Código do projeto: NORTE-02-0752-FEDER-013827
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção: Norte
Entidade Beneficiária: AQUITEX - ACABAMENTOS QUIMICOS TEXTEIS S.A.

Data de aprovação: 2016-02-21
Data de início: 01-10-2015
Data de conclusão: 30-09-2018
Custo total elegível: 292.119,50 €
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 131.453,78 €
Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados:
O objetivo da AQUITEX com a presente candidatura foi a sua capacitação e internacionalização assente em
produtos inovadores de elevado valor acrescentado.
Neste sentido, no âmbito do projeto foram executados os seguintes investimentos:
1. Prospeção e presença em mercados internacionais: € 160.299,67;
2. Novo método organizacional nas práticas comerciais: € 67.894,17;
3. Conhecimento dos mercados externos: € 33.610,85;
4. Desenvolvimento e promoção internacional de marcas: € 2.091,00.
Em termos gerais, a empresa executou a grande maioria dos investimentos previstos ao nível da candidatura,
atingindo uma execução global de € 263.895,69 e cumprindo os objetivos iniciais propostos.
O presente projeto visa assim capacitar a AQUITEX e permitir que a mesma efetue uma abordagem estruturada
aos mercados internacionais.

Projeto executado e acompanhado por
P2P – Consultores de Gestão, S.A.

Informação atualizada a 06-11-2018

Designação do projeto | Qualificação AQUITEX
Código do projeto |Norte – 02 – 0853- FEDER - 021128
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas
Região de intervenção |NORTE / Maia / Pedrouços
Entidade beneficiária |AQUITEX – Acabamentos Químicos Têxteis, SA
Data de aprovação | 02-02-2017
Data de início | 16-05-2016
Data de conclusão | 31-12-2017
Custo total elegível |81.901,55 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 36.855,70 EUR
Objetivos: reforçar a competitividade da AQUITEX através da qualificação
do seu laboratório e da sua organização.
Resultados esperados/atingidos: executada reformulação do lay-out
laboratorial; executado reforço do equipamento laboratorial e quadros
laboratoriais; implementado sistema de gestão ambiental; efetuado
reforço da aposta na qualidade.

