
 

 

Designação do projeto: Criação de unidade de fabricação de cerveja - marca QUINAS  

 

Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-179624  

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção: Centro 

Entidade beneficiária: Domus Capital, S.A. 

 

Data de aprovação: 29/12/2021  

Data de início: 02/04/2021 

Data de conclusão: 01/04/2023 

Custo total elegível: 1.532.589,23 EUR 

Custo total elegível inovação: 1.111.127,19 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 421.462,04 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O presente projeto da Domus Capital, S.A. (179624), visa a criação, de raiz, de uma unidade 

produtiva dedicada à fabricação de cerveja. No entanto, para além da cerveja, serão produzidas 

outras bebidas, muito específicas, e orientadas para o segmento da saúde. Está-se a falar da 

produção de bebidas ingeridas para realização de análises clínicas (ex: dextrosol para teste de 

diabetes gestacionais). Este projeto é desenvolvido pela DOMUS que detém há alguns anos 

(2018), a distribuição da cerveja da marca QUINAS. Este projeto corresponde à integração vertical 

a montante da atividade. 

A criação desta nova unidade produtiva vai ser feita com equipamentos que integram sistemas 

de conecitivade, IoT, cloudcomputing e controlo remoto. A produção é feita com base nestes 

sistemas, sendo despoletada por dados e gerando dados (bigdata) que alimentarão o seu 

Business Intelligence (produção e marketing). 

Como objetivos primordiais identificam-se: 

- Criar uma unidade produtiva dedicada à fabricação de cerveja, mas também a bebidas para o 

segmento da saúde; 

- Dotar unidade produtiva de equipamentos state of the art, que incorporem o pack da economia 

4.0; 

- Produzir de forma sustentável, recorrendo a energias limpas e a processos produtivos que 

eficientes e que contemplem a valorização de sub-produtos; 

- Aumentar o volume de negócio; 

- Criar novos postos de trabalho qualificados; 



- Aumentar a presença nos mercados externos. 

 

Em termos de resultados a atingir no ano pós projeto destacam-se: 

• Valor Acrescentado Bruto superior a 1,2 M EUR; 

• Criação de 12 postos de trabalho qualificados; 

• Volume de Negócios superior a 5,0 M EUR. 

 

 

Entidade Consultora: B&F consultores, Lda. 

 


