
 

Designação do projeto | Q&S Score: Tingimento com corantes naturais 

Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-179850 

Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção | Barcelos 

Entidade beneficiária | Quinta & Santos - Score, S.A. 

 

Data de aprovação | 20-06-2022 

Data de início | 05-08-2021 

Data de conclusão | 30-06-2023 

Custo total elegível | 1.367.586,40 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER | 341.896,60 euros 

 

O projeto visa a progressão da Quinta & Santos Score em tecnologias e processos de lavagem e tingimento 
mais sustentáveis e amigos do ambiente, bem como tecnologias Indústria 4.0, promovendo maiores 
poupanças de água e energia bem como a utilização de produtos e corantes menos agressivos para o 
ambiente. 

 

Objetivos:  

Melhorar a sustentabilidade do negócio 

_Desenvolvimento de novos produtos/serviços e processos orientados à redução da utilização de 
compostos químicos, promovendo a utilização de compostos com reduzida toxicidade; 

_Reduzir o consumo de água e energia 

Melhorar os níveis de produtividade e rentabilidade do negócio  

Ter resposta rápida, cumprimento de SLA´s 

_Resposta rápida e flexível às solicitações da procura (Quick Response), assegurando o cumprimento 
sistemático dos prazos de entrega e os padrões de consistência qualitativa de fabrico (sobretudo no 
cumprimento de referenciais de sustentabilidade);  

Consolidar relações de parceria com os clientes 

_Aumento da sustentabilidade das operações 

_Manutenção da capacidade de desenvolver processo inovadores 

_Na maior interação digital na gestão de encomendas 

 



Melhorar processos e tecnologias operacionais 

_Introduzir tecnologias de produção compatíveis com tingimento à base de corantes naturais 

_Introduzir tecnologias de produção com impacto na redução de banhos 

_Aplicação de tecnologias indústria 4.0 (ex: APP mobile) 

 

Atividades: 

_Tecnologias para produção Sustentável - tingimento com corantes naturais 

_Tecnologias para aumentar a sustentabilidade da atividade económica 

_Interação digital com clientes (novo site internet e APP mobile) 

 

Resultados esperados (em 2025): 

- Atingir um Volume de Negócios de 7,5 milhões de euros; 

- Exportar acima de 65% da produção; 

- Aumentar a sua produtividade – VAB/VBP > 58% 

- Criação de 6 novos postos de trabalho, com 1 altamente qualificado; 

 

 


