
 
 

 

Designação do projeto  | Expansão do «Beer Lab» da 5 e meio 

Código do projeto   | LISBOA-06-5141-FEDER-000002 

Objetivo principal   | Capacitar a produção de cerveja artesanal 

Região de intervenção   | Lisboa 

Entidade beneficiária   | 513246517, FIVE & HALF, LDA 

 

Data de aprovação    | 25-06-2018 

Data de início     | 03-10-2017 

Data de conclusão    | 02-04-2019 

Custo total elegível    | 32.596,57 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia  | FEDER – 13.038,63 EUR 

Apoio financeiro público nacional/regional | Quando aplicável 

 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados: 

A concretização deste objetivo principal do projeto passa pela consecução dos seguintes 

objetivos específicos:  

• Aquisição de equipamento de brassagem, sistema de frio e fermentadores; 

• Promoção da marca no mercado nacional e internacional, através da inscrição das 

cervejas produzidas pela Empresa em concursos internacionais. 

Espera-se que, o aumento da capacidade produtiva, resulte na melhoria de eficiência 

operacional da empresa, no aumento de faturação, na criação de postos de trabalho e no 

envolvimento com os produtores/agentes locais. 

  



 
 

 

Designação do projeto  | Criação de 2 postos de trabalho 

Código do projeto   | LISBOA-06-4740-FSE-000013 

Objetivo principal   | Capacitar a produção de cerveja artesanal 

Região de intervenção   | Lisboa 

Entidade beneficiária   | 513246517, FIVE & HALF, LDA 

 

Data de aprovação    | 08-11-2017

Data de início     | 08-11-2017

Data de conclusão    | 07-11-2019

Custo total elegível    | 10.458,24 EUR

Apoio financeiro da União Europeia       | FSE – 5.229,12 EUR 

Apoio financeiro público nacional/regional | 11.375,64 EUR

 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados: 

A concretização deste objetivo principal do projeto passa pela contratação de recursos 

humanos, dedicados a tempo integral às áreas de produção e promoção da marca nos 

mercados nacional e internacional. 

Espera-se que, o aumento da capacidade produtiva, resulte na melhoria de eficiência 

operacional da empresa, no aumento de faturação, na criação de postos de trabalho e no 

envolvimento com os produtores/agentes locais. 

 

  



 
 

 

Designação do projeto  | Expansão do «Beer Lab» da 5 e meio – Fase II 

Código do projeto   | LISBOA-06-5141-FEDER-000330 

Objetivo principal   | Capacitar a produção e distribuição de cerveja artesanal 

Região de intervenção   | Lisboa 

Entidade beneficiária   | 513246517, FIVE & HALF, LDA 

 

Data de aprovação    | 20-08-2019 

Data de início     | 01-05-2019 

Data de conclusão    | 31-12-2021 

Custo total elegível    | 31.233,60 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia  | FEDER – 12.493,44 EUR 

Apoio financeiro público nacional/regional | Quando aplicável 

 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados: 

A Fase II de investimento da Five & Half, Lda. tem como vertente a expansão e modernização 

do laboratório, baseando-se em dois objetivos principais: diferenciação e expansão dos clientes 

da empresa, através da produção e comercialização das suas duas marcas comerciais; 

redução das atividades manuais por forma a aumentar as atividades que trazem maior valor à 

empresa, obtenção de novos clientes e acompanhamento dos atuais. 


