Designação do projeto | Adega Cooperativa do Cartaxo - Projeto de melhoria e aumento da
capacidade de produção de vinho de qualidade
Código do projeto | PDR2020-331-046505
Objetivo principal | Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal
Região de Intervenção | Ribatejo
Entidade Beneficiária | Adega Cooperativa Do Cartaxo CRL

Data de aprovação | 18-07-2018
Data de início | 30-04-2018
Data de conclusão | 04-08-2020
Custo total elegível | € 1.165.688,00
Apoio financeiro da União Europeia | € 276.145,67
Apoio financeiro público nacional | € 48.731,58

Descrição do projeto
Através do presente projeto a AC Cartaxo planeia realizar um conjunto de investimentos em
novos e modernos equipamentos e suas novas tecnologias, sem descorar a sua preocupação
pela eficiência energética e o cumprimento da sua filosofia na preservação ambiental e respeito
pelas práticas amigas do ambiente, de modo a colmatar as necessidades de fluidez no processo
de elaboração dos diferentes produtos, o correto e devido tratamento do efluentes residuais
que advém da sua atividade, bem como, realizar investimentos em obras de instalação e
melhoria que lhe permitam criar as condições ideais ao nível das suas infraestruturas, para
instalar esses mesmos equipamentos e demais tecnologia.

Designação do projeto | Ampliação, Inovação da AC Cartaxo e Produção e Lançamento de
Vinhos Premium
Código do projeto | PDR2020-3.3.1-FEADER-035200
Objetivo principal | Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal
Região de Intervenção | Ribatejo
Entidade Beneficiária | Adega Cooperativa Do Cartaxo CRL

Data de aprovação | 18-04-2018
Data de início | 30-12-2015
Data de conclusão | 04-05-2020
Custo total elegível | € 2.114.205,90
Apoio financeiro da União Europeia |€ 397.153,64
Apoio financeiro público nacional | € 70.085,88

Descrição do projeto

A presente candidatura destina-se a inovar os processos da Adega do Cartaxo, de forma a que
esta esteja adaptada e capacitada com os recursos e condições necessárias e adequadas a uma
maior capacidade de receção, segmentação e vinificação de uvas, bem como eliminar
estrangulamentos e carências produtivas e organizacionais existentes.

