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Designação do projeto: Nova Unidade Industrial de Tratamento e Valorização de Resíduos 

Código do projeto: LISBOA-02-0853-FEDER-032940 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção: Lisboa 
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Designação do projeto: CISROBCLE – Desenvolvimento de um sistema robótico inteligente para lavagem de 

cisternas 

Código do projeto: LISBOA-01-0247-FEDER-0329764 

Objetivo principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção: Lisboa 
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Projeto executado e acompanhado por                                  Informação atualizada a 20-04-2020 
P2P – Consultores de Gestão, S.A.      

 

 

Designação do projeto: Nova Unidade Industrial de Tratamento e Valorização de Resíduos 

Código do projeto: LISBOA-02-0853-FEDER-032940 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção: Lisboa 

Entidade Beneficiária: CARMONA - SOCIEDADE DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEIS S.A. 

Data de aprovação: 02-11-2017 

Data de início: 21-04-2018 

Data de conclusão: 19-11-2020 

Custo total elegível: € 5.671.734,27 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – € 2.268.693,71 

Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável 

Objetivos, atividades e resultados esperados: 

O presente projeto visa a criação de uma nova unidade industrial de gestão, tratamento e valorização de resíduos, 

com novas unidades de tratamento e processos avançados permitindo à CARMONA aumentar a eficiência produtiva 

e projeção internacional.  

Neste sentido, o projeto tem previstos os seguintes investimentos: 

1. Aquisição de máquinas e equipamentos: € 4.977.202,07; 

2. Serviços de Engenharia: € 144.000,00  

3. Aquisição de equipamentos informáticos: € 291.157,20  

4. Aquisição de software: €254.375,00; 

5. Despesas com TOC/ROC: € 5.000,00. 

O presente projeto permitirá à CARMONA consolidar a sua posição no mercado nacional, com um crescimento 

esperado do volume de negócio de 5,7 milhões de euros para 8,4 milhões de euros e contribuir, de forma decisiva, 

para a economia regional e nacional, com a criação líquida de 14 novos postos de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.p2p.com.pt/


Projeto executado e acompanhado por:                                  Informação atualizada a 20-02-2020 

      

 

 

Designação do projeto: CISROBCLE – Desenvolvimento de um sistema robótico inteligente para lavagem de 

cisternas 

Código do projeto: LISBOA-01-0247-FEDER-039764 

Objetivo principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção: Lisboa 

Entidade Beneficiária: Carmona – Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. 

 

Data de aprovação: 12-11-2019 

Data de início: 01-02-2020 

Data de conclusão: 31-01-2023 

Custo total elegível: € 683.148,82 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – € 273.259,53  

Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável 

 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados: 

O projeto CISROBCLE co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do PO 

Lisboa, propõe o desenvolvimento de um novo sistema automatizado para lavagem e inspeção do interior de 

cisternas, baseado no conceito de robô 

manipulador móvel, para aplicação nas cisternas 

usadas no transporte de matérias-primas e 

produtos químicos industriais e alimentares. 

Para a realização e sucesso do projeto foi criado 

um consórcio completo, com experiência e 

competências complementares, constituído pela 

Carmona – Sociedade de Limpeza e Tratamento 

de Combustíveis, S.A. (empresa líder) e o ISEL – 

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.  

Consórcio: 

  

Investimento Elegível 683 148,82    Incentivo Aprovado 273 259,53    

CARMONA 429 611,78    CARMONA 171 844,71    

ISEL 253 537,04    ISEL 101 414,82    

https://www.bdo.pt/
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