
 

 

 

 

Designação do projeto | NOVO ARMAZÉM ALFANDEGÁRIO DE FRIO QUE SERÁ A 

PORTA DE ENTRADA PARA O MERCADO ESPANHOL 

Código do projeto | ALT20-01-0853-FEDER-044511 

Objetivo principal |REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PME 

Região de intervenção | ALENTEJO 

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

 

Data de aprovação | 30-10-2019 

Data de início | 19-02-2020 

Data de conclusão | 18-02-2022 

Custo total elegível | 1.833.525,91 euros 

Apoio financeiro da União Europeia |611.175,31 euros, através do FEDER 

Apoio financeiro público nacional/regional | Não aplicável 
 

 

OBJETIVOS 

O objetivo do presente projeto é a construção de um centro de armazenamento e 

distribuição de produtos frescos e congelados que a empresa promotora pretenda 

realizar na Plataforma Logística do Município de Elvas. A Transitex visa desenvolver um 

terminal ferroviário de carga na Plataforma de Logística de Elvas pelo que irá construir 

um espaço para armazenamento refrigerado para produtos de importação e 

exportação. 

 

ATIVIDADES 

A atividade da Transitex, sendo uma empresa inserida no setor transitário, consiste na 

construção de soluções logísticas de transporte global, fiáveis e competitivas: terrestres, 

marítimas ou aéreas, tornando-as exequíveis a partir de qualquer ponto do globo. 

 

RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 

A Transitex tem como objetivo a criação de um serviço inovador para a região, 

pretendendo aumentar a sua cota de mercado no manuseio de produtos perecíveis e 

ser a empresa líder na área que fornece esta solução logística. Tem por objetivo 



contribuir para o crescimento da região, trazendo novos clientes, novos parceiros e 

contratando mão de obra especializada. 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO, COM EVENTUAL MONITORIZAÇÃO DO NÍVEL DE EXECUÇÃO 

A Transitex com a sua vasta experiência no transporte de cargas frescas detetou uma 

oportunidade de reduzir os custos aos seus clientes quando ao mesmo tempo poderia 

também reduzir a poluição. Atualmente a Transitex não conta com nenhum armazém 

de frio. Com a criação de um armazém alfandegado de frio que poderia também aliviar 

a pressão sobre as estruturas situadas junto dos portos de Lisboa e Sines. Com a 

criação desta nova estrutura a Transitex cria uma nova porta de entrada para o 

mercado Espanhol e Europeu ao mesmo tempo que contribui para a redução das 

assimetrias entre litoral e interior. Esta estrutura será uma clara inovação para a 

empresa que poderá apresentar novos serviços aos seus clientes em todo o mundo, 

com especial enfoque para os mercados da África do Sul e América Latina. 

 

 

 

 


