
 
 
 
 
DESIGNAÇÃO DO PROJETO: SOLZAIMA BIOTEC4.0 
 
CÓDIGO DO PROJETO: POCI-02-0853-FEDER-043119 
 
OBJETIVO PRINCIPAL: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 
 
REGIÃO DE INTERVENÇÃO: Centro 
 
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Solzaima – Equipamentos para Energias Renováveis, S.A 
 
 
 
DATA DE APROVAÇÃO: 22 maio 2019 
 
DATA DE INÍCIO: 24 outubro 2018 
 
DATA DE CONCLUSÃO: 23 outubro 2020 
 
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 7.849.230,76 € 
 
APOIO FINANCEIRO DA UE: 1.962.307,69 € 
 
 
 
 



OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS 
 
A Solzaima é uma empresa constituída em 1978, dedicada ao fabrico de equipamento e soluções de aquecimento a biomassa, sempre com uma postura de desafio 
face ao mercado, através da disponibilização de soluções inovadoras (desenvolvidas com recurso às últimas tecnologias) apoiadas no vasto know-how adquirido pela 
empresa nos seus mais de 40 anos de experiência. 
 
O projeto de Inovação Produtiva da Solzaima visa a construção de uma nova fábrica, com o objetivo de dotar a empresa de mais meios e recursos para aumentar a 
capacidade produtiva, a eficiência e para produzir tipologias de produtos mais complexas. 
 
A empresa defende e apresenta os seguintes objetivos: 
 

 Aumento da capacidade de produção e alteração radical das condições, meios e métodos organizacionais de Produção; 
 Introdução de novos produtos e novos processos produtivos tendo por base abordagens e tecnologias definidas e enquadradas no referencial Indústria 4.0; 
 Implementação de meios de eficiência energética para autoconsumo; 
 Implementação de um plano de Internacionalização para introdução e comercialização no mercado dos novos produtos e conquista de novos mercados 

externos; 
 Implementação de e-commerce e de um plano de marketing internacional, com ações dirigidas para o mercado B2B e B2C, recorrendo preferencialmente a 

ferramentas e instrumentos de marketing digital; 
 Reforço em paralelo das capacidades de design e aceleração dos processos de certificação internacionais, necessários à introdução dos novos produtos nos 

mercados externos alvo; 
 Reforço da qualificação recursos humanos, com o recrutamento de colaboradores com grau de escolaridade mais elevado em todos os níveis e funções. 

 
 
Localização: 
Rua da Cova da Eira Lugar da Queimada - Aguada de Cima 


