Designação do Projeto | Projeto de Instalação de Unidade de Comercialização de Azeitona para Azeitona

de Mesa
Código do Projeto | PDR2020-10.2.1.2-FEADER-045016
Objetivo Principal | Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal
Região de Intervenção | Centro
Entidade Beneficiária | FIO DA BEIRA - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE AZEITE, LDA
Data de Aprovação | 09-05-2019
Data de Início | 15-02-2018
Data de Conclusão | 22-06-2021
Custo Total Elegível | 199.566,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 76.334,00€
Apoio financeiro público nacional | 13.470,70 €
Objetivos e resultados esperados |

Com a implementação do presente investimento, a empresa FIO DA BEIRA, pretende apostar na aquisição
de uma linha de equipamentos direcionados para valorizar a azeitona a ser comercializada como azeitona de
mesa, tirando partido de parte da linha já existente, para a receção da azeitona para azeite, nomeadamente
do tegão de receção - limpadora/lavadora - pesadora, a nova linha para a azeitona de mesa derivará deste
último equipamento (pesadora). Assim, com início na pesadora existente será implementado um sistema de
tapetes que encaminhará a azeitona para azeitona de mesa para uma pré-calibradora (perdigoneira),
colocada no mesmo espaço físico dos restantes equipamentos de receção já existentes. Da calibradora, a
azeitona sai para um sistema de pesagem em contínuo e seguidamente é encaminhada, através de um
sistema de elevadores e de tapetes transportadores, para o exterior do edifício, onde será implementado um
sistema de depósitos. A azeitona será manuseada de e para os depósitos em causa através de uma bomba
de trasfega específica. A azeitona ficará armazenada em água até ser vendida a granel para unidades de
fabrico de azeitona de mesa
A implementação do investimento preconizado vai permitir cumprir com os objetivos, designadamente: implementação na empresa uma nova área de negócio; - a comercialização por grosso de azeitona para
azeitona de mesa, limpa, lavada e calibrada e com elevada qualidade e – o aumento o volume de negócios
da empresa.

