Designação do projeto |CRIAÇÃO DE NOVA UNIDADE PRODUTIVA DE
VALORIZAÇÃO DE BIOMASSA RESIDUAL
Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-007153
Objetivo principal| REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PME
Região de intervenção |COMPETE 2020 – REGIÃO CENTRO
Entidade beneficiária |CASAL & CARREIRA - BIOMASSA, S.A.
Data de aprovação | 07-04-2016
Data de início | 18-08-2016
Data de conclusão | 17-08-2018
Custo total elegível |7.653.179 EUROS
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 4.591.907,4 EUROS
O presente projeto surge em consonância com o seu grande objetivo, de se destacar das
demais empresas do sector, através da criação de uma unidade produtiva com resíduos zero,
ou seja, com a maximização do aproveitamento de todo o potencial da biomassa, e com o
foco nos mercados de exportação.
Com base nesse objetivo e na estratégia traçada, foi definido um plano de investimento para
criação de um novo estabelecimento produtivo, dotado de 3 áreas complementares de
industrialização, que funcionarão de forma integrada, com o propósito de retirar o maior
valor possível da biomassa, com resíduos zero, nomeadamente:
1. Indústria Extrativa, para extração de óleos essenciais (primeira extração) e extração de
compostos.
2. Linha de briquetação para a produção de Black Briquets (substituto de lenha domestica).
3. Unidade de produção de farinha de biomassa injetável, para utilização como combustível
para obtenção de energia térmica.

Designação do Projeto | CMC GLOBAL 2020
Código do Projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-034546
Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias
Empresas.
Região de Intervenção | Centro
Entidade Beneficiária | CASAL & CARREIRA - BIOMASSA, S.A.

Data de Aprovação | 2018-03-15
Data de Início | 2018-07-01
Data de Conclusão | 2020-06-30
Custo Total Elegível | 321.476,10€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 144.664,25€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional

(quando aplicável)

| n/aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
A CASAL & CARREIRA - BIOMASSA, S.A. é uma pequena empresa da região de
Leiria, constituída em 2007, que se dedica valorização e reciclagem de biomassa
de diferentes origens, tendo como foco os resíduos florestais, agrícolas e
agroindustriais para produção de biocombustíveis sólidos, produzindo assim
agropellets de biomassa residual.

A empresa prevê, com este projeto, aceder a apoios financeiros que contribuam
para apoiar a internacionalização da empresa que pretende exportar para quatro
mercados alvo.

Ao nível das tipologias de ação a desenvolver com o presente projeto, o promotor
indica as seguintes:
- Contratação de dois técnicos qualificados para a área comercial/marketing que
irão apoiar no processo de internacionalização da empresa;
- Participação em feiras internacionais do setor;
- Realização de viagens de prospeção aos mercados alvo;
- Criação de três páginas na web para as suas sub marcas.
- Elaboração de um estudo de mercado, de material promocional;
- Registar a nível internacional da marca.

Os investimentos previstos valorizam os fatores imateriais da competitividade,
permitindo potenciar o aumento da base e capacidade exportadora, contribuindo
para abrir novos canais de exportação e reforçar a internacionalização.

Designação do Projeto | CMC Qualificação 2020
Código do Projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-034789
Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias
Empresas
Região de Intervenção | Centro
Entidade Beneficiária | CASAL & CARREIRA – BIOMASSA, S.A.

Data de Aprovação | 2018-01-11
Data de Início | 2018-06-01
Data de Conclusão | 2020-05-31
Custo Total Elegível | 194.202,50€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 87.391,13€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional

(quando aplicável)

| n/aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
A empresa CASAL & CARREIRA – BIOMASSA, S.A., constituída em 2007, é uma
unidade de valorização e reciclagem de biomassa de diferentes origens, com
especial enfoque em resíduos florestais, agrícolas e agroindustriais, para produção
de biocombustíveis sólidos. Ademais, é a única empresa na Península Ibérica que
produz agropellets exclusivamente de biomassa residual, sem recurso a abate
florestal. Devido à procura verificada de pellets foi necessário efetuar um
investimentos em 2014 de forma a aumentar a capacidade de produção deste
produto.

Com a implementação do presente projeto de qualificação, a CASAL & CARREIRA
– BIOMASSA, S.A. pretende aumentar a sua competitividade e capacidade de
resposta no mercado global. Foram ainda definidos como objetivos:
- Maximizar a valorização da biomassa rececionada;
- Diferenciar dentro do setor;
- Potencializar o aumento da atividade com foco no mercado externo.
Para tal, irá arrancar uma nova unidade produtiva, composta por 2 áreas
complementares, com o propósito de retirar o maior valor possível da biomassa,
com resíduos zero:
1. Industria Extrativa, para extração de óleos essenciais e de compostos com alto
valor acrescentado, usados como matéria-prima na indústria alimentar, cosmética,
perfumaria, entre outras.
2. Linha de derivados de biomassa para a produção de: Farinhas de madeira
injetáveis como combustível substituto dos tradicionais combustíveis fosseis;
Camas avícolas esterilizadas; Biomassa densificada, com diversas formas e
funções, como briquetes ou granulados de baixa densidade, entre outros; Top Soil.

