
 

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO  CODIGO DO PROJETO 
     Instalação do estabelecimento industrial de conservas de 
pescado 

 MAR-05.03.01-FEAMP-0058 

     
REGIÃO DA INTERVENÇÃO   
     
Algarve 

     
ENTIDADE BENEFICIÁRIA   
     
CONSERVEIRA DO ARADE, LDA. 

     
DATA DE APROVAÇÃO  DATA DE INÍCIO  DATA DE CONCLUSÃO 
     
20-09-2018  26-02-2015  27-05-2021 

     

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL  
APOIO FINANCEIRO DO 
FEAMP 

 
APOIO FINANCEIRO   
PÚBLICO NAC./REG.* 

     
219 395.74 €  82 273.42 €  27 424.45 € 

    *Quando aplicável 

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 
     
A candidatura apresenta como objetivos a realização de obras de construção civil necessárias 

ao desenvolvimento da atividade, a instalação de câmara frigorífica e aquisição do respetivo 

equipamento de frio, a climatização das zonas de laboração, a aquisição de diversos 

equipamentos, sistemas e máquinas para preparação, transformação, conservação, 

acondicionamento, embalagem e higienização. A candidatura inclui ainda a conceção da 

embalagem e suportes promocionais, assim como a elaboração dos projetos de 

licenciamento, o Sistema de Gestão de Segurança Alimentar e de viabilidade 

económica.                                                                                                                                                 

                                                                        

Como resultados esperados, pretende-se a reunião das condições necessárias e suficientes 

para dar cumprimento aos requisitos legais impostos, permitindo igualmente uma melhoria 

das condições de trabalho, de higiene e de segurança alimentar, assim como a melhoria dos 

processos de produção a par de uma melhoria da eficiência energética, através de um sistema 

de autoprodução fotovoltaica para economia da energia. 



Relativamente aos resultados atingidos, constata-se que o projeto de investimento não foi 

possível realizar-se na sua plenitude. A Pandemia COVID 19 instalou-se e obrigou um conjunto 

alargado de países a adotar medidas altamente restritivas para a atividade económica que 

alteraram significativamente os padrões de interação social. E Portugal, não foi exceção. No 

plano económico, houve a adoção de medidas que representaram um verdadeiro choque, 

quer do lado da oferta quer do lado da procura, sem precedentes no passado recente e com 

efeitos cuja magnitude e alcance são particularmente complexos e difíceis ainda de prever. 

Neste contexto, a Conserveira do Arade sofreu um forte impacto ao nível da procura que teve 

repercussões ao nível da produção e consequentemente da produtividade que condicionou o 

cumprimento das metas e dos resultados esperados. 

Apesar desta situação, pode-se afirmar que a Conserveira do Arade realizou, ao longo do 

último ano, o investimento produtivo previsto, nomeadamente uma nova linha de produção 

de conservas em lata, pelo que se espera agora uma recuperação ao nível da produção, o que 

irá refletir-se numa maior intervenção da empresa no Mercado Nacional e Internacional.  

 

 


