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Resumo: 

Desenvolvimento e produção de Semi-máscaras de proteção respiratória (FFP2 e FFP3), semi-

rígidas conforme referenciais normativos do Regulamento EU 2016/425, norma EN 

149:2001+A1:2009. 

Efeitos do projeto na competitividade da empresa. 

A estratégia de desenvolvimento da Transumanoleader passa pela entrada no sector secundário 

da economia, indústria, com a produção de EPI's semi-máscaras de proteção respiratória (FFP2 

e FFP3), como produção de bens para fazer face à atual pandemia do COVID 19. 

O produto apresentado neste projeto vai desde já iniciar o processo de certificação CE, junto 

das entidades competentes de modo a que possa ser comercializado com regularidade tanto 

em Portugal como no estrangeiro. 

Com este projeto a Transumanoleader tornar-se-á mais competitiva porque vai abrir novas 

frentes de trabalho e novos mercados podendo fornecer tanto o Estado como o sector privado 

com este novo tipo de artigos que nos propomos produzir. Além disso a possibilidade de iniciar 

a exportação é bastante real e elevada devido ao facto do aumento de procura deste tipo de 

artigos ser crescente. 

Com o presente investimento a dinâmica empresarial da Transumanoleader vai crescer, 

previsivelmente com taxas de aumento de atividade na casa dos dois dígitos, sustentadamente 

durante os próximos 3 a 5 anos.  

A médio prazo, 3 anos, a nossa previsão é de ter 70% da faturação da empresa a ser feita por 

este canal resultante do atual investimento em equipamentos produtivos. 

Os conceitos inovadores em destaque, além da conceção e produção inteiramente nacional, são 

a troca rápida de filtro e permitir a reciclagem da sua estrutura para futura reutilização. Este EPI 

apresenta também a característica de poder ser usado no exterior mesmo com chuva pois o 

filtro está protegido do contacto direto com o ar não se molhando. 

A semi-mascara EPI acaba por ter duas componentes fundamentais, a máscara e o filtro. Com 

estes dois produtos que nos propomos produzir queremos substituir importações e potenciar o 

mercado interno, ao utilizar na confeção destes artigos matérias primas que sejam de origem 

nacional, preferencialmente, somente recorrendo a importação no caso de não existir nenhuma 

alternativa no mercado interno, dando assim um contribuindo com significado para a criação de 

novos postos de trabalho e o desenvolvimento económico de Portugal. 

 


