Designação do projeto | Ampliação da capacidade de vinificação e de estágio para produção
de vinho orgânico
Código do projeto | PDR2020-10.2.1.2-FEADER-064197
Objetivo principal | Reforçar a competitividade de setor agroalimentar e florestal
Região de intervenção | Setúbal
Entidade beneficiária | Quinta do Brejinho da Costa, Lda

Data da aprovação | 01/03/2021
Data de início | 12/06/2020
Data da conclusão | 04/05/2023
Custo total elegível | 66 727,50 €
Apoio financeiro da União Europeia | 25 523,28 €
Apoio financeiro público nacional | 4 504,09 €

Objetivos e resultados esperados | Com este projeto de investimento a Quinta do Brejinho da
Costa pretende dotar a sua adega de equipamentos para a produção dos vinhos da sua nova
gama (vinhos orgânicos) cuja comercialização se iniciou no final de 2019, com uma pequena
experiência realizada durante a campanha de 2018/2019 e cujo sucesso motivou o aumento das
quantidades a serem produzidas

PROJETO COFINANCIADO POR:

FEDER

GAL
ADL

OPERAÇÃO
10.2.1.2. Pequenos investimentos na transformação e comercialização

PROMOTOR
Quinta do Brejinho da Costa, Lda

Nº DE PROJETO
59585

DISTRITO
Setúbal

PECUÁRIA

SETOR

Setúbal

VINHO

SÍNTESE DO PROJETO
Com este projeto de investimento a Quinta do Brejinho da Costa
pretende aumentar a capacidade de fermentação da sua adega para
laborar a uva proveniente dos 10ha de vinha instalados entre 2018 e
2019.
Além disso, serão efetuados alguns investimentos para aumentar a
capacidade de estágio dos seus vinhos e para aumentar a eficiência da
linha de enchimento. Estes investimentos concretizam uma fase de
melhoria das condições de produção dos seus vinhos, essencial para
garantir a continuação de vinhos de elevadíssima qualidade.

VALOR ELEGÍVEL APROVADO

VALOR DO APOIO

129 794,04 €

58 407,32 €
% EXECUÇÃO

0,0%
Projeto elaborado por:

PROJETO COFINANCIADO POR:

PO ALENTEJO

FEDER

MEDIDA

PROMOTOR

Inovação Produtiva - COVID19

Quinta Brejinho da Costa

DESIGNAÇÃO

Produção de solução desinfetante de base alcoólica para desinfeção das mãos (álcool-gel) na Quinta do
Brejinho da Costa

Nº DE PROJETO
ALT20-01-08B9-FEDER-048532

OBJETIVO
Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Setúbal

REGIÃO

SETOR

Setúbal

OUTROS

DATA APROVAÇAO
20/05/2020

DATA INÍCIO

DATA CONCLUSÃO

04/06/2020

21/07/2020

VALOR ELEGÍVEL APROVADO
27 187,25 €

APOIO UE

APOIO PÚBLICO NACIONAL

25 827,89 €

0,00 €

VALOR ELEGÍVEL EXECUTADO
26 737,25 €

OBJETIVOS, ATIVIDADES E
RESULTADOS ESPERADOS

A Quinta do Brejinho da Costa utiliza bagaço de uva da sua
adega, destilando-o e originando álcool a 80º que será, com o
presente projeto, sujeito a um processo de desdobramento e
desodorização para produção de uma solução desinfetante de
base alcoólica para desinfeção das mãos - álcool-gel.

Projeto elaborado por:

