Designação do projeto: PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA TECNOCANTO
[2015-2017]
Código do projeto: CENTRO-02-0752-FEDER-002444
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção: Centro
Entidade beneficiária: Tecnocanto – Tecnologia de Sistemas e Equipamentos
Industriais, Lda.
Data de aprovação: 07-09-2015
Data de início: 01-07-2015
Data de conclusão: 31-12-2017
Custo total elegível: 148.635,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 66.885,75 EUR

Este projeto de internacionalização visou consolidar o posicionamento da
Empresa em mercados internacionais altamente competitivos. Com a
implementação deste projeto de investimento, a TECNOCANTO assegurou
uma maior e mais qualificada orientação dos seus sistemas de produção
para a procura externa, contribuindo, assim, para o reforço da sua
competitividade em mercados internacionais.

Designação do projeto | TECNOCANTO - Projeto de Internacionalização
[2018-2020]
Código do projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-042343
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | Tecnocanto - Tecnologia de Sistemas e Equipamentos
Industriais, Lda.
Data de aprovação | 10-04-2019
Data de início | 30-11-2018
Data de conclusão | 29-11-2020
Custo total elegível | 153.835,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 69.225,75 EUR

Com a presente Operação, a Tecnocanto tem como objetivo a sua promoção
internacional junto de mercados estratégicos com potencial de
desenvolvimento de negócio, promoção das suas mais recentes inovações
em termos de produto, e início de uma estratégia de internacionalização
suportada no marketing e gestão de conteúdos digitais.

Designação do Projeto: TecnoSGQ
Código do Projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-003913
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de Intervenção: CENTRO
Entidade Beneficiária: TECNOCANTO - TECNOLOGIA DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, LDA

Data de Aprovação: 11 de Agosto de 2015
Data de Início: Dezembro de 2015
Data de Conclusão: Agosto de 2016
Custo Total Elegível: 18.500,00 Euros
Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER – 13.875,00 Euros
Objetivos Estratégicos:
O presente projeto visa a contratualização de serviços de consultoria com o objetivo de ser
realizada a implementação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e conseguir a
marcação CE em alguns dos produtos comercializados pela empresa.
Os principais objetivos que a empresa visa atingir com a implementação do Sistema de
Gestão da Qualidade prendem-se com:
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- Aumentar a definição das prioridades na organização
- Melhorar a relação com os clientes
- Diminuir a incidência dos equipamentos não conformes
- Aumentar a motivação dos colaboradores
- Reduzir os custos inerentes ao controlo da qualidade
- Melhorar o clima organizacional
- Eliminar tarefas supérfluas e repetidas
- Melhorar a imagem organizacional
A marcação CE é um "passe" de livre comercialização de produtos na Europa que tem como
objetivo permitir às entidades fiscalizadoras verificar se os fabricantes garantem, ou não, a
conformidade do seu produto relativamente aos requisitos de saúde, segurança e proteção
ambiental da União Europeia. Essa conformidade é documentada pelo fabricante através de
um dossier técnico com certos requisitos que - apesar de explicitados nas diretivas e em
normas complementares de apoio - necessitam de um processo de validação. Tem como
principais objetivos:
- Aumentar a visibilidade e confiança dos consumidores nos produtos comercializados pela
empresa;
- Informar os consumidores que os produtos comercializados, cumprem os requisitos legais
exigidos, por exemplo, requisitos de saúde, de segurança, de higiene, entre outros;
- Informar os consumidores que os produtos comercializado têm condições para serem
comercializados em todo o Espaço Económico Europeu;
- Fidelizar os clientes da empresa.
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Designação do projeto | EcoX – Reciclagem de Gorduras Alimentares
através de Química Verde
Código do projeto | CENTRO-01-0247-FEDER-033838
Objetivo principal| OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento
tecnológico e a inovação.
Região de intervenção | Programa Operacional Regional do Centro
Promotor Líder| Ecoxperience, Lda
Copromotor| Tecnocanto – Tecnologia de Sistemas e Equipamentos
Industriais, Lda
Copromotor| Universidade de Coimbra

Data de aprovação | 20-03-2018
Data de início | 01-07-2018
Data de conclusão | 30-06-2020
Custo total elegível | 677.305,33 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 486.398,99 EUR

Objetivos do Projeto:
1. Desenvolver cápsulas saponificadoras robustas, constituídas por agentes
de purificação de gorduras vegetais/animais, agentes para transformação
em sabão, e aditivos para melhoramento do poder
emulsificante/detergência;
2. Desenvolver uma nova família inovadora de produtos de limpeza, a partir
da utilização de cápsulas saponificadoras que permitem a
biotransformação de óleos alimentares usados e outras gorduras. Será a
primeira família deste tipo de produto no mercado.
3. Valorizar resíduos domésticos de gorduras alimentares usadas que, em
caso de não valorização, constituiriam um problema ambiental
persistente e de elevado impacto financeiro.

