
 

 

 

 

Designação do projeto | Nome do Projecto 

Código do projeto | PDR2020-10212-065858 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade de setor agroalimentar e florestal 

Região de intervenção | Setúbal 

Entidade beneficiária | SIVIPA – Sociedade Vinícola de Palmela, S.A. 

 

Data da aprovação | 01/02/2021 

Data de início | 14/09/2020 

Data da conclusão | 16/02/2023 

Custo total elegível | 197 801,48 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 51 922,90 € 

Apoio financeiro público nacional | 17 307,63 € 

 

Objetivos e resultados esperados | Com a realização dos investimentos previstos na presente 

candidatura o promotor pretende, como objetivo principal, melhorar as condições das áreas e 

dos processos produtivos, por forma a responder aos requisitos estabelecidos no Referencial 

IFS. Mais especificamente, os objetivos deste projeto incluem: 

• Melhorar as condições das instalações e garantir uma maior eficiência do fecho dos 

portões 

• Garantir o correto funcionamento da EPTAR 

• Aumentar a capacidade de resposta de embalamento BiB 

• Garantir melhores condições nas exportações de vinho 

• Estes investimentos vão permitir à SIVIPA manter a sua tendência de crescimento, 

melhorar a resposta a clientes internacionais e garantir a manutenção de atuais 

clientes. 



 

 

 

 

Designação do projeto | Melhorias de capacidade de armazenagem 

Código do projeto | PDR2020-10212-068892 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade de setor agroalimentar e florestal 

Região de intervenção | Setúbal 

Entidade beneficiária | SIVIPA – Sociedade Vinícola de Palmela, S.A. 

 

Data da aprovação | 29/06/2021 

Data de início | 15/04/2021 

Data da conclusão | 06/08/2023 

Custo total elegível | 75.162,72 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 19.730,22 € 

Apoio financeiro público nacional | 6.576,74 € 

 

Objetivos e resultados esperados | Com a certificação da norma IFS a empresa tem sentido uma 

maior procura de mercado, por parte de empresas que dão maior importância a este referencial. 

Desta forma, e para dar resposta a este aumento da procura, a SIVIPA necessitará de aumentar 

a sua capacidade de armazenagem e de estágio. Para tal necessita de efetuar a requalificação 

de alguns depósitos de cimento, devido ao seu estado de degradação, sendo que alguns deles 

encontram-se, atualmente, desativados. Por outro lado, com os aumentos produtivos previstos 

a empresa sente a necessidade de melhorar e agregar todo o seu sistema de rastreabilidade e 

de gestão da adega. Para tal o programa informático de que dispõe já não suporta todos os 

elementos necessários. Desta forma é necessário adquirir um novo programa de gestão de 

adega. 



 

 

 

 

Designação do projeto | Aumento de capacidade produtiva e de armazenagem de produto 

final 

Código do projeto | PDR2020-10212-080127 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade de setor agroalimentar e florestal 

Região de intervenção | Setúbal 

Entidade beneficiária | SVP – Sociedade Vinícola de Palmela, S.A. 

 

Data da aprovação | 03/03/2022 

Data de início | 29/10/2021 

Data da conclusão | 28/05/2024 

Custo total elegível | 173.209,95 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 51.962,99 € 

Apoio financeiro público nacional | 17.320,99 € 

 

Objetivos e resultados esperados | grande objetivo da empresa passa por aumentar a 

capacidade produtiva, assim como aumentar a capacidade de armazenagem de produto final e 

garantir as melhores condições de trabalho aos colaboradores. 
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