
Designação do projeto | Aveleda - Investimentos na exploração agrícola em Cabração 

Código do projeto | PDR2020-3.2.1-FEADER-037283 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal 

Região de Intervenção | Norte 

Entidade Beneficiária | AVELEDA, S.A. 
 

Data de aprovação | 2019-03-20 

Data de início | 2017-06-16 

Data de conclusão | 2022-08-11 

Custo total elegível | 814.210,12 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 229.210,82 € 

Apoio financeiro público nacional |60.929,47 € 
 

Descrição do projeto 

O presente projeto de investimento tem como propósito fundamental dotar a nova exploração 

da Empresa em Cabração, concelho de Ponte de Lima, de todas as condições necessárias à 

instalação de um regime de viticultura de elevado rendimento, materializando o aumento da 

área de exploração vitícola em 50ha. 

O cumprimento dos objetivos definidos será apenas possível mediante a aposta na realização 

de investimentos associados às seguintes áreas de atuação: 

• Aquisição de alfaias agrícolas; 

• Intervenção no solo da exploração; 

• Adoção de técnica de mulching na vinha; 

• Regadio e uso eficiente da água; 

• Utilização de tecnologias de precisão; 

• Gestão do risco; 

• Investimentos com impacto ambiental relevante. 

 

 

 



Designação do projeto | Quinta da Aveleda – Transformação e comercialização de produtos 

agrícolas 

Código do projeto | PDR2020-3.3.1-FEADER-046466 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal 

Região de Intervenção | Norte 

Entidade Beneficiária | AVELEDA, S.A. 
 

Data de aprovação | 2018-10-17 

Data de início | 2018-04-30 

Data de conclusão | 2022-03-15 

Custo total elegível | 716.302,67 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 164.254,44 € 

Apoio financeiro público nacional | 44.991,17 € 
 

Descrição do projeto 

O presente projeto de investimento, tem como propósito fundamental dotar as instalações de 

Penafiel com maior e melhor capacidade de vinificação (fermentação e armazenagem), sendo 

este incremento assente no aumento de produção de uva inerente às novas plantações de vinha, 

sem descuidar as melhores condições de vinificação e armazenagem dos mostos e vinhos 

obtidos (diminuído o recurso à utilização de terceiros), numa estratégia de práticas de eficiência 

energética, com a preocupação de enquadramento e melhoramento do layout das instalações, 

num contributo estético e de redução de impacto visual. 

O cumprimento dos objetivos definidos será apenas possível mediante a realização dos 

seguintes investimentos associados às seguintes áreas de atuação: 

• Aquisição de Cubas; 

• Passarela em Inox para Cubas; 

• Escada de acesso à passarela das cubas; 

• Circuito da rede de frio; 

• Quadro elétrico para controlo de temperaturas das cubas; 

• Obras de construção civil: demolições, fundações e pavimentação. 



 

Designação do projeto | Quinta Villa Alvor (Aveleda) – Transformação e comercialização de 

Produtos Agrícolas 

Código do projeto | PDR2020-10.2.1.2-FEADER-068478 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal 

Região de Intervenção | Algarve - Alvor 

Entidade Beneficiária | Aveleda, S.A. 

 

Data de aprovação | 2021-06-29 

Data de início | 2021-02-08 

Data de conclusão | 2023-08-05 

Custo total elegível | € 146.279,12 

Apoio financeiro da União Europeia | € 55.951,76 

Apoio financeiro público Nacional | € 9.873,84 

 

Descrição do projeto 

O presente projeto de investimentos tem como propósito fundamental dotar a quinta Villa Alvor 

de uma nova Adega totalmente equipada de forma a: 

• Conter um espaço próprio dentro da área da quinta; 

• Aumentar a capacidade produtiva; 

• Incrementar a qualidade dos vinhos produzidos nesta região; 

• Alargar o portfólio de vinhos desta região; 

• Alavancar a exploração agrícola própria de forma a quinta ser autossuficiente; 

• Complementar a produção às atividades de Enoturismo, estas com realização de um 

projeto complementar. 

 

 

 



 

 

Designação do projeto | Aquisição de tratores para a modernização da Aveleda, S.A. 

Código do projeto | PDR2020-3.2.2-FEADER-069202 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal 

Região de Intervenção | Norte 

Entidade Beneficiária | Aveleda, S.A. 

 

Data de aprovação | 2021-11-24 

Data de início | 2021-04-23 

Data de conclusão | 2023-01-28 

Custo total elegível | € 45.698,00 

Apoio financeiro da União Europeia | € 31.988,60 

 

Descrição do projeto 

O objetivo da operação é proceder à aquisição de um novo trator, com maior potência e 

capacidade de trabalho e que proporcione maiores condições de trabalho e segurança a quem 

o manuseia.  

Desta forma será possível melhorar as condições de vida, de trabalho e de produção da Aveleda. 

Em particular, é possível aumentar a segurança de operadores de tratores. Além dessas 

melhorias, a empresa procura modernizar a tua atividade, tornando-a também mais eficaz 

através da redução de tempo de trabalho e de custos de manutenção. 

 



 
 
 
 
 
Designação do projecto | Bio@chorume 
Código do projeto | PDR2020-101-032090 
Objetivo principal | Minimizar os problemas de excesso de efluentes pecuários nas explorações 
pecuárias leiteiras na região de Entre Douro e Minho através da incorporação da fração líquida 
do chorume em solos com espécies florestais de rápido crescimento. 
Região de Intervenção | Penafiel 
 
 
 
Código do projeto| PDR2020-101-032090 
Data de aprovação do projeto| 14-06-2017 
Data de Início do projeto| 01-01-2017 
Data de conclusão do projeto| 31-12-2021 
Custo total elegível| 130,898.68€ 
Apoio financeiro da União Europeia| 88,356.60€ 
Apoio financeiro público nacional| 9,817.41€ 
  
 
 
 

              
 

 
 


