Designação do projeto | INTERBRIGAS – Novo Centro Logístico
Código do projeto

| NORTE-07-5141-FEDER-000172

Objetivo principal

| Deslocalização da empresa, resultante da necessidade de expansão.

Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | INTERBRIGAS, TRANSPORTES LDA
Data de aprovação
Data de início
Data de conclusão

| 2018-12-20
| 2017-11-19
| 2019-11-17

Custo total elegível
| 96.502,77 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER –28.950,83 EUR

Descrição:
A Interbrigas, dedica-se ao transporte de mercadorias nacionais e internacionais, detendo um total de
29 camiões TIR e 32 Galeras e 3 viaturas ligeiras de mercadorias, as diversas capacidades de carga,
permitem responder com maior eficiência às necessidades dos seus clientes.
Com sede no Parque Industrial, Tâmega Park, Rua do Agração, 4600 Telões. Tratando-se de um local
arrendado inserido na Cidade de Amarante, que para além de obrigar os camiões a circularem no Centro
da cidade, trata-se de um local que está limitado em termos de espaço.
O crescimento constante da empresa leva à necessidade de Deslocalização do centro logístico para Rua
de S. André nº 1419, 4600-703 Padronelo, Amarante junto do Acesso à A4, origina uma poupança de
tempos e de proximidade.

Objetivos da Operação:
- Deslocalização do centro logístico para Padronelo junto do Acesso à A4, asta nova localização cria
eficiência nas rotas, poupança nos tempos de deslocações e menores custos por viatura;
- -Frota atual de 29 camiões TIR e 3 carrinhas ligeiras de mercadorias, dotado de uma equipa de
profissionais experientes, a Interbrigas desenvolve rotas específicas e eficientes tendo como principal
objetivo encontrar as respostas mais adequadas para as necessidades dos seus clientes, permitindo
transportes personalizados a nível internacional;
- N novo local, é possível deter espaço suficiente para parque de viaturas, e oficina para manutenção de
viaturas próprias, permitindo aumentar o número de viaturas, e capacidade para deter mecânicos
próprios, para um melhor conhecimento do estado geral das viaturas;
- Dotar-se de um sistema de lavagem automático próprio para boa manutenção dos camiões;
- Criar 3 novos postos de trabalho, atualmente conta com 28 colaboradores.

