
 

 

 

 

Designação do projeto | Aumento de Capacidade de Embalamento 

Código do projeto | PDR2020-331-049696 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade de setor agroalimentar e florestal 

Região de intervenção | Castelo Branco 

Entidade beneficiária | LIVING SEEDS SEMENTES VIVAS,S.A 

 

Data da aprovação | 14/08/2019 

Data de início | 28/09/2018 

Data da conclusão | 29/08/2022 

Custo total elegível | 146.886,19€ 

Apoio financeiro da União Europeia | 114.571,23 € 

Apoio financeiro público nacional | 32.314,96 € 

 

Objetivos e resultados esperados | A LIVING SEEDS foi criada muito recentemente (2015), 
mas já se tornou uma empresa de referência no mercado de sementes biológicas em Portugal. 
Com este projecto, pretende-se aumentar a sua capacidade de embalamento e eficiência 
energética, de forma a abastecer o mercado português, onde continuará a crescer, e para 
exportar para o mercado espanhol (para 
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onde iniciou em 2018 um ambicioso processo de internacionalização) e futuramente para 
outros mercados (a empresa já iniciou contactos em Marrocos, Egipto e Brasil). 
Atualmente, o embalamento em saquetas é efetuado manualmente, em saquetas pré-
preparadas, numa pequena sala de 20m2 e o promotor pretende com este investimento 
automatizar esta fase do processo produtivo, de forma a dar resposta ao grande aumento 
esperado da procura e facilitando as condições quer de embalamento, quer de trabalho dos 
colaboradores, aumentando a área de trabalho (a atual sala não tem área suficiente para a 
colocação dos novos equipamentos) e melhorando as condições de higiene da nova zona de 
trabalho. 
O investimento em infra-estruturas para embalamento e duas máquinas de embalamento 
permitirá dotar a LIVING SEEDS de capacidade para aumentar o seu volume de embalamento e 
cobrir o mercado Ibérico a partir da sua sede em Idanha-a-Nova. Além de muito mais rápidas 
(acima de 1.500 saquetas/hora, 10-20 vezes mais rápida que uma pessoa, as novas máquinas 
passarão a fazer o embalamento em saquetas produzidas pela própria máquina, no momento 
do embalamento, diminuindo os custos com materiais de embalamento e aumentando a 
competitividade da empresa. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Após as obras de adaptação previstas, as instalações ficarão divididas em diferentes zonas: 
Áreas Sociais (vestiários, casas-de-banho, corredor e entrada), Laboratório, Zona de Picking 
(armazenamento de produtos prontos a expedir), Zona de embalamento e Zona de 
armazenamento de secos (em mezanine). Estes espaços, para além de criarem condições para 
a instalação dos equipamentos de embalamento, permitirão igualmente que o embalamento 
manual seja desenvolvido em melhores condições. Estas melhorias são muito importantes 
para a optimização de todos os processos da empresa, sendo fundamentais para aumentar a 
qualidade dos produtos e serviços e para a internacionalização da LIVING SEEDS. 
O investimento em energias renováveis permitirá à empresa cobrir uma parte significativa das 
suas necessidades energéticas de forma ecologicamente sustentável, em linha com a 
identidade da empresa. 
O investimento em estantes de picking permitirá melhorar a organização do armazenamento, 
dando resposta ao aumento do número de saquetas embaladas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


