
 

 

 

Projecto nº POCI-02-0853-FEDER-180405 

 

Entidade: LIPIMALHAS - MALHAS E CONFECÇÕES, S.A 

Designação do projeto: VN: 2,68 milhões e novos padrões (devoré e intarsia) 

Objetivo: OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

 
Custo Total: 951.134,60 euros 

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 230.359,46 EUROS 

APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL: 230.359,46 EUROS (empréstimo Garantido) 

 
Sintese:  

A LIPIMALHAS tem vindo a crescer ao longo dos anos, apostando consolidadamente nos 
mercados internacionais. A LIPIMALHAS espera com a presente candidatura iniciar um novo 
ciclo de investimentos com reforço da capacidade produtiva oferecendo artigos inovadores ao 
mercado, e reequilibrar as capacidades da sessão prensagem, costura e controlo de qualidade. 
Aposta-se em novas construções de teares que permitem novos padrões como devoré e intarsia 
em malhas ultrafinas (jogo 14 e 16).  Paralelamente, ocorrerá uma eficiência do processo 
organizativo através da transformação digital e implementação de um sistema de gestão 
integrado e inteligente que abrange a informação dos diversos departamentos, e na aposta clara 
na eficiência energética.. São objetivos da candidatura: 

São objetivos: 

- Incrementar o Vol. de Negócios para 2.8 milhões de euros. 

- Aumentar as exportações para 80% do VN. 

- Reforçar a capacidade produtiva de tecelagem em valores próximos dos 30% e para reduzir o 
prazo de entrega ao cliente e para dar resposta às encomendas expectáveis. 

- Rejuvenescer a gama de artigos de maior valor acrescentado com teares flexíveis aptos a 
produzir artigos de malhas fantasia de jogo 7, e malhas ultrafinas de jogo 14 e 16, com 
estruturas e padrões de malha únicos em devoré e intarsia de alta costura e moda. 

- Utilizar de recursos energéticos renováveis, com o investimento num sistema fotovoltaico 
hibrido de 34.3kW, incluindo um módulo de baterias de 66,24 Kw. 

- Reequilibrar as secções de costura, prensagem e revista às novas capacidades produtivas. 

- Criar um sistema de informação integrado e digital que interligue as tarefas universais e o 
controlo de produção à base da indústria 4.0. 



- Novas instalações, capazes de albergar a expansão necessária; 

 

 

 


