
Cofinaciado por:  
 
 

 

Designação do projeto: Modernização da Fernão Pó Adega 
 

Código do projeto: PDR2020 – 10.2.1.2-FEADER-036604 
Objetivo principal: Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e 
florestal 
Região de Intervenção: Lisboa e Vale do Tejo 
Entidade beneficiária: Fernão Pó Adega, Lda. 
 
Data Aprovação: 05-02-2018 
Data Início: 27-07-2017 
Data Conclusão: 12-06-2020 
Custo Total Elegível: 182 803,65€ 
Apoio financeiro da EU: 51 185,02€ 
Apoio financeiro publico nacional: 12 796,26€ 
 

Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
A presente operação visa a aquisição de equipamento para a adega e a 
criação de uma cave de estágio de vinhos. Os investimentos constantes 
deste pedido de apoio são essenciais para a estratégia da empresa – 
valorizar os seus vinhos, através da aposta em maiores volumes de vinhos 
certificados vendidos. Para tal a construção da cave de vinhos é um 
investimento essencial para a estratégia da empresa para produzir vinhos 
de alta gama – premium. 
 

  

http://fernaopo.blog/wp-content/uploads/2020/09/OTG_4_2015_PUBLICITAC%CC%A7A%CC%83O_09.12.2016.pdf
https://www.portugal2020.pt/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_pt#eafrd


Cofinaciado por:  
 
 

 

Designação do projeto: Modernização da Fernão Pó Adega 
 
Código do projeto: PDR2020 – 10.2.1.2-FEADER-062290 
Objetivo principal: Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e 
florestal 
Região de Intervenção: Lisboa e Vale do Tejo 
Entidade beneficiária: Fernão Pó Adega. Lda. 
 
Data Aprovação: 24-06-2020 
Data Início: 27-07-2017 
Data Conclusão:  
Custo Total Elegível: 43 048,86€ 
Apoio financeiro da EU: 11 300,35€ 
Apoio financeiro publico nacional: 3766,76€ 
 
 

Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
Os investimentos constantes deste pedido de apoio são essenciais para a 
estratégia da empresa – valorizar os seus vinhos, melhorar a sua qualidade 
e rentabilizar o trabalho da adega melhorando procedimentos. 

 

http://fernaopo.blog/wp-content/uploads/2020/09/OTG_4_2015_PUBLICITAC%CC%A7A%CC%83O_09.12.2016.pdf
https://www.portugal2020.pt/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_pt#eafrd
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