Designação do projeto | FCPortuense - Inovação
Código do projeto |POCI-02-0853-FEDER-019020
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Fábrica de Cervejas Portuense
Data de aprovação | 11-08-2016
Data de início | 01-04-2016
Data de conclusão | 31-03-2018
Apoio no âmbito do sistema de incentivos Inovação Produtiva

Custo total elegível | 1.932.446,41 €
Executado

Apoio Financeiro da UE:
90,76%

FEDER | 1.147.055,34 €
FSE | 14.481,26 €

Por
executar

Apoio financeiro público nacional | 0,00 €

Síntese do projeto
A empresa Fábrica de Cervejas Portuense, PRHM TPRT, S.A. foi
constituída em abril 2013, com o objetivo de criar uma fábrica de
cerveja de capacidade média, localizada no coração do Porto tendo
como objetivo a produção e distribuição de cervejas de qualidade
superior. Aliado à produção, será disponibilizado também um
pequeno espaço aberto ao público que funcionará como cartão-devisita e porta de entrada das cervejas no mercado do grande Porto. De
acordo com o Beneficiário, um bom exemplo que se poderá encontrar
na internet de algo semelhante ao que a empresa pretende
implementar no Porto é a cerveja Moritz de Barcelona.
Com um espírito irreverente baseado na cerveja artesanal com
elevados padrões de qualidade e com identificação Portuense, este
projeto pretende criar uma nova marca de cerveja a Nortada.

Onde? Portugal
O quê? Reforçar a
competitividade das PME

Em termos de resultados, prevê-se um crescimento significativo e
sustentável da empresa, alcançando em 2019 um nível de exportação
superior a 15% e a criação de mais de 40 postos de trabalho.

Designação do projeto: FCPortuense_Internacionalização
Código do projeto: 20542
Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Norte
Entidade beneficiária: FÁBRICA DE CERVEJAS PORTUENSE, PRHM TPRT, S.A.

Data de aprovação: 2017-01-26
Data de início: 2016-09-01
Data de conclusão: 2018-08-31
Custo total elegível: 309.705,00 €
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 139.367,25 €

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
A Fábrica de Cervejas Portuense pretende realizar um conjunto de investimentos que lhe permitam, em conjunto
com os projetos da Inovação Produtiva e Qualificação, a produção de cerveja "Nortada" com forte vínculo à região
Norte e às tradições da Invicta, de modo a ser uma Empresa competitiva e produtiva por via do investimento em
fatores dinâmicos de competitividade e marcar uma presença ativa no mercado internacional.

Designação do projeto: FCPortuense_Qualificação
Código do projeto: 20541
Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Norte
Entidade beneficiária: FÁBRICA DE CERVEJAS PORTUENSE, PRHM TPRT, S.A.

Data de aprovação: 2017-02-07
Data de início: 2016-07-01
Data de conclusão: 2018-06-30
Custo total elegível: 257.840,00 €
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 116.028,00€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
A Fábrica de Cervejs Portuense pretende realizar um conjunto de investimentos que lhe permitam, em conjunto
com os projetos da Inovação Produtiva e Internacionalização, a produção de cerveja "Nortada" com forte vínculo
à região Norte e às tradições da Invicta, de modo a ser uma Empresa competitiva e produtiva por via do
investimento em fatores dinâmicos de competitividade e marcar uma presença ativa no mercado internacional.

