
 

 

 

 

Designação do projeto | DE PORTUGAL PARA O MUNDO UMA NOVA FASE NA 

ORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTES 

Código do projeto | LISBOA-02-0853-FEDER-038685 

Objetivo principal |REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PME 

Região de intervenção | LISBOA 

Entidade beneficiária | TRANSITEX - TRÂNSITOS DE EXTREMADURA, S.A. 

 

Data de aprovação | 26-07-2018 

Data de início | 13-03-2018 

Data de conclusão | 12-03-2020 

Custo total elegível | 1.211.752,50 euros 

Apoio financeiro da União Europeia |484.701,00 euros, através do FEDER 

Apoio financeiro público nacional/regional | Não aplicável 
 

 

OBJETIVOS 

Com o presente projeto a empresa visa qualificar a sua equipa pela introdução de novos 

métodos de organização do trabalho, reforço das capacidades de gestão pela 

incorporação de novos métodos de organização que estejam a par do mercado 

internacional; Criação dos modelos de negócios com vista à inserção da Transitex na 

economia digital que permitam a concretização de processos desmaterializados com 

clientes e fornecedores através da utilização das TIC; Certificação da empresa no âmbito 

do Sistema Português da Qualidade e, por fim, sendo o core da Transitex a organização 

de transporte é vital a introdução de novos sistemas de informação aplicados aos novos 

métodos de distribuição e logística já praticados internacionalmente e dentro da própria 

empresa. 

 

ATIVIDADES 

A Transitex foi pioneira na utilização de novas tecnologias, na criação de soluções 

inteligentes de apoio à gestão de transportes de mercadorias. Já dispomos de uma 

solução, mas com o crescimento da empresa e o aumento de volume de mercadorias 

transacionadas apresenta-se como claramente insuficiente. 



Com esta inovação será possível abranger todos os clientes e mercados onde a Transitex 

pretende exercer a sua atividade e internacionalizar os seus serviços 

RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 

Com o presente projeto acreditamos conseguir um forte impacto em toda a empresa, 

principalmente no seu maior ativo: As pessoas. A Transitex ao longo da sua existência 

tem privilegiado a sua equipa e os meios de que ela dispõe para poder desempenhar o 

seu trabalho de forma profissional, eficaz e eficiente contribuindo para uma evolução 

equilibrada entre as esferas pessoais e profissionais. Outro impacto acreditamos que 

será a redução do esforço necessário para ombrear com as outras empresas 

internacionais permitindo que, com o mesmo esforço, a empresa consiga prestar um 

serviço que esteja claramente a cima da sua concorrência internacional. 

Por fim, este será o suporte para todo o esforço de internacionalização que a empresa 

está a desenvolver num projeto de internacionalização PME em que irá contactar com 

novos clientes e abrir novas geografias para os seus atuais clientes. 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO, COM EVENTUAL MONITORIZAÇÃO DO NÍVEL DE EXECUÇÃO 

A Transitex tem efetuado um grande esforço na introdução das tecnologias de 

informação na área dos transportes de mercadorias e logística, sendo dado, neste 

projeto mais um passo rumo a esse objetivo. Com esta aposta nas infraestruturas 

informáticas e no acesso a soluções inteligentes que simplificarão processos e 

aumentarão a qualidade dos serviços prestados será possível elevar o nível 

concorrencial da empresa. 

O Mercado dos transitários apresenta uma forte necessidade de inovação que permita 

fazer frente à concorrência. 

Atendendo às limitações do mercado nacional, a Internacionalização apresenta-se como 

caminho natural para a escalabilidade dos serviços e para poder prestar um serviço mais 

completo aos nossos clientes. 

 

Até à presente data o projeto já se encontra executado em 53,99%. 

 

 


