
 

 

Designação do projeto | +CO3SO Emprego Urbano (GAL ADRITEM) 
Código do projeto | NORTE-07-4740-FSE-002152 
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME 
Região de intervenção | NORTE, Oliveira de Azeméis 
Entidade beneficiária | ESSÊNCIA D'ALMA - LDA 

 
 
Data de aprovação | 12-05-2021 
Data de início | 13-07-2021 
Data de conclusão | 31-12-2023 
Custo total elegível | 79.209,9 Euros 
Apoio financeiro da União Europeia |FSE – 67.328,42 Euros 
Apoio financeiro público nacional/regional | 11.881,48 Euros 

 

 

Resumo da operação: 

Com este projeto a empresa pretende criar dois postos de trabalho: (um 

para a componente aprovisionamento e um para a área comercial). Tendo 

como objetivo específico a criação de emprego e o reforço da empresa no 

mercado, levando por sua vez, ao reforço da competitividade da economia 

local.  

Com a criação de 2 postos de trabalho o objetivo da empresa é continuar a 

promoção da marca Cerveja Vadia, alargando a abrangência da empresa 

para além da cerveja (com a introdução no mercado de produtos destilados 

whiskey, brandy, gin, vodka, entre outros)). 

                   



Designação do projeto | Eficiência no processo produtivo como vantagem competitiva

Código do projeto | NORTE-07-5141-FEDER-000147
Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das PME
Região de intervenção | Ossela, Oliveira de Azeméis, Aveiro
Entidade beneficiária | ESSÊNCIA D'ALMA - LDA

Data de aprovação | 05-07-2018
Data de início | 02-05-2018
Data de conclusão | 01-11-2019
Custo total elegível | 96.480,21 Euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 43.416,55 Euros

Este projeto de investimento, com uma estratégia clara de aumento 
da capacidade produtiva, sobretudo nas fases de Maturação, 
Filtragem, Enchimento em Barril, Enchimento e Rotulagem de edições 
especiais e cerveja de autor, desbloqueando o bottleneck nas zonas 
supracitadas, dotará o promotor da flexibilidade produtiva necessária 
para que este tenha um processo produtivo eficiente, com ganhos 
significativos de produção que lhe permita trabalhar quer com a 
grande distribuição, mas também iniciando o processo de produção 
em regime de Private Label, reforço da produção de cerveja de autor, 
edições especiais e reforço da distribuição de barris para o canal 
HoReCa, alargando o espetro da empresa a novos mercados, com uma 
evolução no domínio dos diversos elos da cadeia de valor alargada.



INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME

Designação do Projeto: Cerveja Vadia: Cerveja Artesanal 
Pasteurizada para o mercado europeu

Código do Projeto: NORTE-02-0752-FEDER-013215

Objetivo Principal: Reforçar a Competitividade das PME

Região de Intervenção: Ossela, Oliveira de Azeméis, Aveiro

Entidade Beneficiária: Essência D’Alma, Lda

Data de Decisão de Aprovação: 2016-02-1

Data de início da operação: 2016-04-01

Data de conclusão da operação: 2018-03-31

Data de conclusão da operação (c/ prorrogação): 2019-03-31

Custo total elegível: 165.800,00

Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER: 74.610,00



 

INOVAÇÃO PRODUTIVA 
 

 Designação do Projeto: Cerveja Vadia Experience: Industria e Turismo a 360 graus 

 Código do Projeto: NORTE-02-0853-FEDER-007544 

 Objetivo Principal: Reforçar competitividade das PME 

 Região de Intervenção: Ossela, Oliveira de Azeméis, Aveiro 

 Entidade Beneficiária: ESSÊNCIA D'ALMA, LDA. 

 Data de Decisão de Aprovação: 2016-07-22 

 Data de Início da Operação: 2015-07-30 

 Data de Conclusão da operação: 2016-12-31 

 Custo total elegível: 322.727,82 Euros 

 Apoio Financeiro da União Europeia FEDER: 225.909,47 Euros 


