
 

 

 

 

Designação do projeto | Remodelação das infraestruturas e equipamentos do embalamento 

Código do projeto | PDR2020-3.3.1-FEADER-046441 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade de setor agroalimentar e florestal 

Região de intervenção | Évora 

Entidade beneficiária | Adega Cooperativa de Redondo, CRL 

 

Data da aprovação | 12-09-2018 

Data de início | 27-04-2018 

Data da conclusão | 09-10-2020 

Custo total elegível | 1.589.198,08 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 330.140,01 € 

Apoio financeiro público nacional | 58.259,98 € 

 

Objetivos e resultados esperados | 

Este projeto de investimento tem como objetivos dotar a AcR das necessárias condições de 
engarrafamento; melhorar os fluxos produtivos existentes na área conhecida como UAV; 
adquirir uma bomba doseadora de Velcorin (DMDC) produto que permite estabilizar os vinhos 
com algum açúcar residual; adquirir um equipamento de carbonatação e certificar a adega 
com a norma FSSC 22.000. 

 

https://agriculture.ec.europa.eu/index_en


 

 

 

 

Designação do projeto | Aquisição de capsuladora e de equipamentos para a melhoria da 
qualidade dos vinhos produzidos 

Código do projeto | PDR2020-10.2.1.2-FEADER-061757 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade de setor agroalimentar e florestal 

Região de intervenção | Évora 

Entidade beneficiária | Adega Cooperativa de Redondo, C.R.L. 

 

Data da aprovação | 20-07-2020 

Data de início | 16-01-2020 

Data da conclusão | 06-10-2022 

Custo total elegível | 189.363,11 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 72.431,40 € 

Apoio financeiro público nacional | 12.782,00 € 

 

Objetivos e resultados esperados |  

Este projeto de investimento tem 2 objetivos: 

1 - Garantir que a linha de enchimento não tem estrangulamentos através da aquisição de uma 
capsuladora mais moderna, com estrelas universais para todo o tipo de garrafas, com maior 
capacidade de produção (cápsulas retráteis 14.000 caps/hora; cápsulas metálicas 7.000 
cáps/hora) e que permite utilizar cápsulas de PVC retrácteis e metálicas. 

2 - Corrigir algumas limitações existentes com consequências para a qualidade do vinho 
produzido, concretizada pela aquisição de 7 novas bombas de remontagem, de 3 depósitos de 
60.000 L para dotar a adega de uma verdadeira capacidade de flotação (clarificação) de mostos 
brancos e de 2 máquinas de pressão para proceder 

https://agriculture.ec.europa.eu/index_en


 

 

 

 

Designação do projeto | Reforço da capacidade de Armazenagem de Vinho 

Código do projeto | PDR2020-10.2.1.2-FEADER-080031 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade de setor agroalimentar e florestal 

Região de intervenção | Évora 

Entidade beneficiária | Adega Cooperativa de Redondo, C.R.L. 

 

Data da aprovação | 04-03-2022 

Data de início | 26-10-2021 

Data da conclusão | 05-07-2024 

Custo total elegível | 110.000,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 46.750,00 € 

Apoio financeiro público nacional | 8.250,00 € 

 

Objetivos e resultados esperados |  

A AcR prevê estar deficitária na sua capacidade de armazenagem em 6.039.784 L na 
preparação para a próxima campanha (julho 2022).  

Para fazer face a esta premente necessidade de reforçar a sua capacidade de armazenagem, a 
AcR irá adquirir dois depósitos de armazenagem de vinho, com capacidade de 500.000 L. 

Com a aquisição destes dois depósitos de 500.000 L previstos neste projeto a AcR pretende 
colmatar parcialmente este problema, diminuindo o défice existente em cerca de 20%. 

 

https://agriculture.ec.europa.eu/index_en
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