Designação do projeto | Duorum | Aumento da capacidade de vinificação
Código do projeto | PDR2020-3.3.1-FEADER-046529
Objetivo principal | Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal
Região de Intervenção | NORTE - VILA NOVA DE FOZ CÔA
Entidade Beneficiária | DUORUM VINHOS, SA

Data de aprovação | 28-11-2018
Data de início | 30-04-2018
Data de conclusão | 24-11-2021
Custo total elegível | € 444.155,33
Apoio financeiro da União Europeia | € 103.932,34
Apoio financeiro público nacional | € 29.314,26

Descrição do projeto
O presente projeto teve como objetivos estratégicos:
•

Produzir vinhos de alta qualidade, tanto tintos, como brancos, procurando sempre
minimizar os impactos sobre a componente ecológica e sobre a paisagem;

•

Consolidar a presença nos mercados internacionais de atuação;

•

Conquistar novos mercados internacionais;

•

Reforçar as competências internas de abordagem de mercados externos.

Designação do projeto | UPAC (Unidade de Produção para Autoconsumo)
Código do projeto | PDR2020-3.3.2-FEADER-076963
Objetivo principal | Instalação de UPAC (Unidade de Produção para Autoconsumo)
Região de Intervenção | ALENTEJO – Alentejo Central
Entidade Beneficiária | J. PORTUGAL RAMOS VINHOS, S.A.

Data de aprovação | 12-01-2022
Data de início | 25-06-2021
Data de conclusão | 27-01-2023
Custo total elegível | € 199.341,00
Apoio financeiro da União Europeia | € 129.571,65
Apoio financeiro público nacional | € 00,00

Descrição do projeto:
O presente projeto tem como objetivos estratégicos os seguintes:
▪

Instalação de uma UPAC, Unidade de Produção de Energia em Regime de Auto
Produção, na Adega Vila Santa, Estremoz, cujo destino é a produção de energia
fotovoltaica para benefício da unidade agroindustrial existente;

▪

Reduzir a quantidade de energia adquirida à rede elétrica, contribuindo para uma
redução dos custos de exploração dos equipamentos;

▪

Minimizar os impactos sobre a componente ecológica e sobre a paisagem.

Designação do projeto | Aumento da Capacidade de Armazenamento
Código do projeto | PDR2020-10212-080077
Objetivo principal | Aumentar a capacidade de armazenamento de vinho da Adega Vila Santa
Região de Intervenção | ALENTEJO – Alentejo Central
Entidade Beneficiária | J. PORTUGAL RAMOS VINHOS, S.A.

Data de aprovação | 06-05-2022
Data de início | 01-01-2022
Data de conclusão | 31-01-2022
Custo total elegível | € 100.000,00
Apoio financeiro da União Europeia | € 42.500,00
Apoio financeiro público nacional | € 7.500,00

Descrição do projeto:
O presente projeto tem como principal objetivo estratégico aumentar a capacidade de
armazenamento de vinho da Adega Vila Santa, tendo em vista:
▪

Melhorar a gestão dos stocks, designadamente no que diz respeito à gestão das
diferentes marcas e lotes produzidos, bem como em termos da resposta atempada às
necessidades dos clientes da Empresa, nacionais e estrangeiros;

▪

Capacitar a Empresa no sentido de responder da forma mais eficiente aos novos
cenários e circunstâncias de mercado, cada vez mais complexo e imprevisível.

