
 

 

 
Designação do projeto |Vinhas Antigas da casta Moreto na região da Granja-Amareleja 

Código do projeto |ALT20-06-5141-FEDER-001153 

Objetivo principal | Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local 

de base comunitária 

Região de intervenção |Alentejo 

Entidade beneficiária | Cooperativa Agrícola de Granja CRL 

Data da aprovação |26-06-2021 

Data de início |01-10-2021 

Data de conclusão |31-03-2023 

Custo total elegível |68.000,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER - 57.800,00 € 

Apoio financeiro público nacional/regional |Não aplicável 

Objetivos, atividades e resultados esperados 
O projeto Vinhas Antigas da casta Moreto na região da Granja-Amareleja pretende 
promover a História e Caracterização das vinhas antigas da casta Moreto na região de 
Granja-Amareleja, localizadas nos concelhos de Moura e Mourão. 

Objetivo geral: Pretende-se com este projeto promover a valorização das Vinhas Antigas da 
casta Moreto na região da Granja-Amareleja, como sendo um recurso endógeno da região 
de elevado interesse no âmbito do enoturismo e que se pretende dinamizar contribuindo 
para consolidar a Região como destino turístico, reforçar a sua identidade de território de 
qualidade e atrair mais turistas. 

Objetivos estratégicos: 
1. Promover e dinamizar a região do Alentejo enquanto destino turístico, 

nomeadamente no âmbito da oferta turística locais ligada ao enoturismo e à casta 
Moreto; 

2. Promover experiências turísticas diferenciadoras (viagens virtuais) ligadas ao 
enoturismo e à casta Moreto característica do Alentejo 

3. Promover a História e Caracterização das vinhas antigas da casta Moreto na região 
de Granja-Amareleja; 

4. Dar visibilidade à região e mais especificamente às vinhas antigas da casta Moreto na 
região de Granja-Amareleja através de sinalética para visitantes e promoção em 
revista internacionais; 

5. Dar oportunidade aos produtores deste tipo de casta de promoverem os seus 
produtos e oferta turística. 

Este projeto prevê as seguintes ações: 
Ação 1 – Qualificação e Promoção do Património  
Ação 2 – Ferramentas digitais de dinamização e promoção do Património  
Ação 3 – Equipamentos Sinalética  
Ação 4 – Comunicação e Divulgação do Projeto  
Ação 5 – Acompanhamento do Projeto. 


