Inspiring innovation.

PERFIL DA EMPRESA
Sobre a Enartis
Fundada em 2003, a Enartis é atualmente um dos
principais líderes no mercado das tecnologias e soluções
para a enologia. Faz parte do Grupo ESSECO, empresa
familiar que desde há praticamente um século desenvolve
produtos-chave que garantem a elevada performance
e segurança em setores como a química inorgânica e a
enologia.
A Enartis orgulha-se de ter desenvolvido relações
sólidas com mais de 10 000 produtores em 50 países,
proporcionando aos produtores de vinho e enólogos,
inovação e experiência incomparáveis, que visam melhorar
não só a qualidade do vinho, mas também a eficiência dos
seus processos de vinificação.

Os nossos valores
A nossa missão é fornecer aos produtores de vinho de
todo o mundo a inovação e o conhecimento especializado
através de produtos enológicos e assistência técnica que
visam melhorar a eficiência das adegas e a qualidade do
vinho. Alcançamos a nossa missão mantendo padrões
operacionais certificados, apostando na investigação e
no desenvolvimento, investindo nas relações fortes com
clientes e fornecedores, bem como, promovendo a saúde
e o bem-estar dos nossos colaboradores.

A nossa equipa
A nossa abordagem é a partilha do conhecimento, da
competência e da experiência adquirida por trabalharmos
com enólogos e produtores nos 5 continentes. A nossa
cultura assenta na valorização dos nossos colaboradores
da mesma forma que valorizamos os nossos clientes.
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Acreditação
Somos acreditados pela Certificação Internacional de Segurança Alimentar FSSC 22000, assim
como pelas seguintes normas: ISO 14001 2015, ISO 9001 2015, OHSAS 18001.

O que fazemos
Empenhamo-nos em desenvolver soluções inovadoras para o mercado global que contribuam
para uma melhor qualidade do vinho. Os nossos produtos resultam na otimização da eficiência
e na economia de custos durante todos as fases da vinificação.
Atualmente, a Enartis oferece uma gama completa de produtos altamente especializados,
incluindo leveduras, taninos, enzimas, nutrientes, bactérias, estabilizantes e agentes de
clarificação e de afinamento.

Nosso compromisso permanente
A Enartis investe, anualmente, mais de 2 milhões de euros em investigação e desenvolvimento,
liderando o setor com produtos inovadores e assistência técnica. Parcerias duradouras com
centros de investigação internacionalmente reconhecidos, trabalhando em conjunto com os
nossos laboratórios de última geração, garantem a nossa posição de liderança no setor da
enologia.

