Projeto | 24922
Código da Operação | NORTE-02-0853-FEDER-024922
Designação do Projeto | Qualificação da TCSandiães
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Sandiães – Ponte de Lima
Entidade beneficiária | A Transportadora Central de Sandiães Lda.
Data de aprovação | 2017-08-03
Data de início | 2017-03-01
Data de conclusão |2019-02-28
Investimento Elegível | 127.193,14 €
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 57.236,91 €
A Transportadora Central de Sandiães, Lda (TCS) é uma pequena empresa, constituída
em novembro de 1969 e localizada em Ponte de Lima, que tem como objeto social a
indústria de transporte de mercadorias em veículos pesados, tendo como principal
atividade o transporte rodoviário de mercadorias a nível nacional e internacional.
Os serviços prestados pela empresa repartem-se por três áreas principais: transporte de
mercadorias de carga geral e fracionada, a nível nacional e internacional; transporte de
sólidos a granel (cimento, cinza, gesso, etc.) e armazenamento e distribuição.
Os clientes da empresa são bastante diversificados, uma vez que a TCS presta serviços a
vários setores de atividade, desde o setor agroalimentar ao setor industrial, passando
pela construção ou pelo papel.
Apesar de atualmente o principal mercado da TCS ser o nacional, as exportações têm
vindo a crescer, e com o presente projeto a empresa espera qualificar-se ao nível dos
domínios imateriais de competitividade, nomeadamente ao nível da melhoria dos seus
processos internos de planeamento e execução de serviços. Esta aposta na qualificação
tornará a empresa apta a entrar em novos mercados internacionais.

Para o efeito, o projeto contempla a realização das seguintes ações:
- Aquisição e implementação de um software de gestão integrando todos os processos
da empresa;
- Aquisição e implementação de um software que vai permitir a gestão integrada de
veículos e carga;
- Reformulação/criação de um novo website multilingue e otimização de motores de
busca;
- Contratação de um quadro técnico qualificado para apoiar a implementação e
execução do projeto.

