
 

 

Designação do projeto: PROJETOS INDIVIDUAIS - Internacionalização 

Código do projeto: POCI-02-0752-FEDER-013261 

Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Centro 

Entidade beneficiária: JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCESSORES LDA. 

 

Data da aprovação: 26-01-2016 

Data de início: 19-09-2015 

Data de conclusão: 18-09-2017 

Custo total elegível: 265.000,00 euros 

Apoio financeiro da União Europeia: 119.353,84 euros 

Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O presente projeto tem como objetivo realizar um conjunto de investimentos organizacionais e de promoção e 

prospeção da empresa e do seu negócio, em vários domínios imateriais, com o objetivo de promover a 

competitividade da empresa e a sua comunicação e afirmação no mercado nacional e global. Deste modo, 

estabelece-se um conjunto de indicadores, responsabilidades e objetivos específicos que se propõe alcançar: 

 

- Atingir uma taxa de crescimento para 2018 de cerca de 9,4% face a 2014; 

- Registar um aumento do volume de exportações de cerca de 18% em 2018 face a 2014; 

- Aumentar 3 postos de trabalho até 2018, 2 dos quais com nível de qualificação VI – Licenciatura. 
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Designação do projeto: PROJETOS DE I&DT EMPRESAS EM COPROMOÇÃO 

Código do projeto: POCI-01-0247-FEDER-047104 

Objetivo principal: OT1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção: Centro 

Entidades beneficiárias: Jacinto Marques de Oliveira, Sucessores Lda., em copromoção com 

Universidade de Coimbra e Bold Robotics, Lda. 

Data da aprovação: 24-03-2021 

Data de início: 2021-02-01 

Data de conclusão: 2023-06-30 

Custo total elegível: 1.261.788,42 Euros 

 Jacinto: 456.432,30 € 

Universidade de Coimbra: 607.279,22 € 

Bold Robotics: 198.076,90 € 

Apoio financeiro da União Europeia: 837.680,03 Euros 

Jacinto: 256.558,92 € 

Universidade de Coimbra: 455.459,42 € 

Bold Robotics: 125.661,69 € 

Apoio financeiro público nacional/regional: 0,00 Euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O projeto incide sobre o desenvolvimento de um veículo todo-o-terreno, autónomo e totalmente 

elétrico, incorporado com inteligência artificial, sensores tecnologicamente avançados e uma estrutura 

modelar, possibilitando a agregação de diferentes módulos/ferramentas para a realização de múltiplos 

trabalhos florestais. Complementarmente, pretende-se desenvolver uma plataforma de produção e 

armazenamento de eletricidade, recorrendo à energia solar, que seja capaz de carregar 

automaticamente o veículo no local de intervenção, através da troca de baterias. Neste sentido, 

encontram-se previstos desenvolvimentos técnicos e científicos de relevo, nomeadamente nos domínios 

de (1) motorização elétrica para locomoção e acionamento das ferramentas, (2) navegação autónoma 

em ambiente florestal, e (3) acoplamento e troca autónoma do pack de baterias na estação de 

carregamento. 



 

Designação do projeto: PROJETOS DE I&DT EMPRESAS EM COPROMOÇÃO 

Código do projeto: POCI-01-0247-FEDER-033616 

Objetivo principal: OT1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção: Norte 

Entidades beneficiárias: Jacinto Marques de Oliveira, Sucessores Lda., em co-promoção com Associação   

para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI), Sleeklab , Lda. e a Categoria Funciona, Lda. 

Data da aprovação: 25-05-2018 

Data de início: 01/10/2018 

Data de conclusão: 30/09/2021 

Custo total elegível: 693.854,26 Euros 

 Jacinto: 237.646,58 € 

ADAI: 177.565,10€ 

Sleeklab: 156.655,08 € 

Categoria Funcional: 121.987,50€ 

Apoio financeiro da União Europeia: 505.170,90 Euros 

Jacinto: 161.385,87 € 

ADAI: 133.173,83 € 

Sleeklab: 124.813,32 € 

Categoria Funcional: 85.797,88 € 

Apoio financeiro público nacional/regional: 0,00 Euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema inovador de emprego de um Sistema de 

Agulheta Auto Portante (SAP) para lançar água sobre uma frente de chamas típica de um incêndio 

florestal, com vista à proteção e segurança dos combatentes, evitando a sua exposição direta junto à 

frente de chamas. O movimento e posicionamento do sistema será controlado através do acoplamento 

de um aparelho multi-rotor “DRONE” que irá elevar e sustentar uma linha de água alimentada por uma 

viatura de combate a incêndios, aproveitando igualmente o impulso vertical do jato.   



 

Designação do projeto: PROJETOS INDIVIDUAIS - Internacionalização 

Código do projeto: POCI-02-0752-FEDER-041599 

Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCESSORES, LDA. 

 

Data da aprovação: 09/04/2019 

Data de início: 15/10/2018 

Data de conclusão: 14/10/2020 

Custo total elegível: 545.041,86 euros 

Apoio financeiro da União Europeia: 245.268,84 euros 

Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O presente projeto tem como objetivo reforçar a capacitação da JACINTO para a internacionalização e aumentar a 

intensidade das exportações, através da qualificação da empresa em domínios relevantes para a estratégia de 

internacionalização e da realização de ações junto dos mercados alvo. 

Neste sentido, a empresa definiu os seguintes objetivos a alcançar no âmbito do projeto:  

-Definição de uma estratégia de crescimento focada no aumento da capacidade de produção e na diversificação e 

inovação de produtos, contemplando uma linha de produção especializada e a melhoria de processos através da 

implementação da filosofia KAIZEN; 

-Atualização permanente à inovação e domínio das tecnologias; 

-Desenvolvimento de novos produtos e sua introdução no mercado (1) veículo de combate a incêndio puramente 

elétrico, não tripulado e direcionado para cenários distintos (aeroportos, industriais, urbanos, florestais) e (2) 

sistema de agulheta autoportante (SAP), para lançar água sobre uma frente de chamas típica de um incêndio 

florestal, com vista à proteção dos combatentes; 

-Reforço da posição internacional da empresa e entrada em novos mercados; 

-Introdução da empresa na era do e-commerce e transformação digital. 

No ano pós-projeto, a Jacinto propõe-se a alcançar o seguinte indicador de resultado:  

- Intensidade de exportações de 73,58%. 



 

 

Designação do projeto: PROJETOS DE I&D – PROJETOS INDIVIDUAIS 

Código do projeto: POCI-01-0247-FEDER-023785 

Objetivo principal: OT1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção: Centro 

Entidade beneficiária: JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCESSORES LDA. 

 

Data da aprovação: 30-08-2017 

Data de início: 01-01-2017 

Data de conclusão: 31-12-2017 

Custo total elegível: 1.586.447,03 euros 

Apoio financeiro da União Europeia: 627.601,34 euros 

Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

A JACINTO alinha-se pela visão empreendedora e vanguardista dos seus criadores, regendo a sua atuação no 

mercado por valores como Criatividade, Inovação, Transparência, Qualidade, Proatividade, Dedicação, 

Determinação, Responsabilidade, Compromisso e Ética. Neste sentido, os seus objetivos estratégicos passam por: 

 

- Estratégia de crescimento focada no desenvolvimento de produtos e diversificação destes (produtos 

novos/melhorados, totalmente adaptados às necessidades de cada cliente) contemplando uma linha de produção 

especializada em produtos de gama elevada;  

- Criação de equipas especializadas direcionadas para novos produtos; 

- Desenvolvimento de novos veículos de combustão de diferentes capacidades;  

- Atualização permanente à inovação;  

- Desenvolvimento de um veículo de combate a incêndio, puramente elétrico, não tripulado, direcionado para 

cenários distintos (aeroportos, industriais, urbanos, florestais). 
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