
 

Projeto N.º POCI-02-0853-FEDER-180585 

Designação do Projeto | Inovação Produtiva  

Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial  

Objetivo Principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de Intervenção |Norte, Centro e Alentejo 

Entidade Beneficiária | TRANSCOL - CIMENTOS E ARGAMASSAS LDA 

 

 
Data de Aprovação | 08/06/2022 

 Data de Início | 21-09-2021  

Data de Conclusão|30-06-2023 

Custo Total Elegível | 351.665,95€ 

Apoio Financeiro da UE: FEDER | 117.221,98€ 

Apoio Financeiro Público Nacional | 0,00€ 

 

 
Síntese do Projeto 

 

O projeto de investimento “Process Innovation @ Transcol” tem como principal objetivo 

aumentar a capacidade produtiva da empresa, via aquisição de equipamentos com 

maior rentabilidade produtiva, de forma a permitir uma resposta célere aos mercados, 

introduzir também inovação de processo e organizacional e apostar em novos mercados 

estratégicos. Deste modo, o presente projeto enquadra-se na tipologia “Aumento da 

capacidade de um estabelecimento já existente”, prevendo-se um aumento de 26,91% 

da capacidade instalada, como demonstrado através do cálculo apresentando de 

seguida: 

 



 

 

 

 

A empresa tem, ao longo dos anos, apostado numa estratégia de inovação e 

desenvolvimento de novos produtos, procurando dar resposta a um mercado cada vez 

mais dinâmico e global. Fruto deste crescimento, o futuro passa agora pela 

implementação de uma nova linha produtiva, sendo o presente projeto fundamental 

para a preparação das condições de espaço para a implementação da mesma. Esta 

implementação tem também como objetivo ir ao encontro das novas tendências dos 

consumidores que são cada vez mais exigentes no que à sustentabilidade respeita, 

nomeadamente no processo produtivo das empresas. A sustentabilidade tem apontado 

holofotes a várias, senão a todas, as indústrias. A problemática da insustentabilidade 

associada aos processos produtivos das empresas é um tópico cada vez mais recorrente 

e de maior urgência. Face a esta nova realidade e perante consumidores cada vez mais 

conscientes e exigentes para com as empresas e os seus planos de ação, torna-se 

fundamental adotar soluções mais ecológicos e sustentáveis e é precisamente com tal 

premissa que a Transcol apresenta o presente projeto. 

De acordo com os investimentos previstos e atividades de inovação definidas, os 

objetivos que se associam são os seguintes: 

 

Obras de Ampliação e Aquisição de Equipamentos: com as obras de ampliação a empresa 

prevê duplicar a sua área produtiva, aumentando o seu espaço interior para 

armazenamento e logística, bem como melhorar o processamento de encomendas e 

expedição, reorganizando o seu layout; 

Marketing: dotar a empresa de meios de comunicação atualizados e ajustados aos novos 

mercados, bem como aos mercados onde já se inserem, incrementando a notoriedade 

da empresa nestes mercados; 

Gestão Produtiva: atualizar e melhorar o atual software de gestão da empresa, 

integrando os sistemas produtivos e de gestão, maximizando a produtividade da 

empresa. 

 

Com a incorporação dos demais investimentos, a empresa visa aumentar a sua 

capacidade produtiva, objetivando alcançar os seguintes objetivos: 

Garantir uma distinção através da inovação e desenvolvimento; 



 

Apostar na diminuição do impacto ambiental do seu processo de produção; 

Aumentar a capacidade instalada da empresa; 

Inovação de processo: Embalamento das juntas de cor passa a ser automático; 

possibilidade de embalar restantes categorias em pequeno formato 

Inovação Organizacional: pelo upgrade do software integrado ERP; 

A aquisição de um paletizador e da ensacadora permitirão um aumento da capacidade 

produtiva da empresa, o que conduz a um crescimento na rentabilidade produtiva de, 

pelo menos 20%; 

Atingir um volume de negócios internacional de 1.334.415,70€; 

Contratar 5 recursos, entre os quais 3 altamente qualificados 

 

Este projeto tem como alvo de intervenção a região do Alentejo. 
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