
Designação do projeto | Multiwines: Consolidar para exportar
Data da decisão | 21-11-2018
Código da operação | PDR2020-331-FEADER-033248
Entidade beneficiária | MULTIWINES, LDA.

Custo total elegível | 926.286,78 EUR
Apoio financeiro | 277.886,03 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEADER 236.203,13 EUR

Âmbito e objetivos

Atenta a orientação estratégica de expansão que tem vindo a ser levada a
cabo pela Multiwines nos últimos anos, de forma a acompanhar a
evolução dos exigentes mercados em que se encontra presente, bem
como a penetração em novos nichos e mercados-alvo de forma
sustentada, assumiu-se fundamental reunir, nesta fase, um conjunto de
recursos (humanos e físicos) de excelência, para a concretização de
produtos/marcas de elevado valor acrescentado.

Com efeito, os desenvolvimentos resultantes do presente Projeto de
Investimento possibilitarão (i) incrementar a capacidade produtiva
instalada da Multiwines, de forma a acompanhar a aposta na estratégia de
internacionalização, nomeadamente pela consolidação do volume de
vendas para os mercados internacionais onde a Multiwines já desenvolve
atividade, em geografias como Angola, Brasil, China, Colômbia,
Moçambique e Suíça, e, bem assim, a entrada em novos nichos de
mercado e novos mercados externos, iniciando processos de
internacionalização em novas geografias que permitam atingir países de
todos os continentes, (ii) responder às atuais exigências do mercado,
nomeadamente no que respeita à qualidade do produtos, (iii) potenciar a
cadeia de valor, impulsionando o volume de negócios dos produtores
regionais e (iv) dinamizar a viticultura da região de Arruda dos Vinhos.



Designação do projeto | Multiwines goes global - Reforço de capacidade produtiva

Data da decisão | 04-09-2015

Código da operação | DR2020-3.3.1-FEADER-000355

Entidade beneficiária | MULTIWINES, LDA.

Custo total elegível | 9428,932.30 EUR

Apoio financeiro | 150,126.32 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEADER 127,607.37 EUR

Âmbito e objetivos

O Projeto visa, estrategicamente, a ampliação da nave industrial - adega -,
permitindo o aumento da capacidade produtiva atenta a orientação
estratégica de expansão da Multiwines, de forma a acompanhar a
evolução dos exigentes mercados em que se encontra presente, bem
como a penetração em novos nichos e mercados-alvo.

Com efeito, a Multiwines crê que os desenvolvimentos resultantes do
Projeto de Investimento possibilitarão (i) incrementar a capacidade
produtiva instalada, de forma a acompanhar a aposta na estratégia de
internacionalização e a entrada em novos nichos de mercado e novos
mercados externos, (ii) responder às atuais exigências do mercado,
nomeadamente no que respeita à qualidade do produtos, (iii) potenciar a
cadeia de valor, impulsionando o volume de negócios dos produtores
regionais e (iv) dinamizar a viticultura da região de Arruda dos Vinhos


