
 
Designação do projeto | Aumento de produção e inovação no processo de fabrico 
Código do projeto | PDR2020-3.3.1-FEADER-046450 
Objetivo principal | Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal 
Região de intervenção | Norte 
Entidade beneficiária | QUINTA NOVA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, S.A. 
 
Data de aprovação | 30-01-2019 
Data de início | 28-04-2018  
Data de conclusão | 14-02-2021 
Custo total elegível | 735.384,16€ 
Apoio financeiro da União Europeia | 187.522,98€ 
Apoio financeiro público nacional/regional | 33.092,28€ 
 
Descrição do projeto 
 
A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo é um local de extrema beleza, no coração do 
Douro, e propriedade da família Amorim desde 1999. A Quinta situa-se junto do Pinhão, a 
uma cota de 297m (máxima), e está integrada na Região Demarcada do Douro (sub-região 
do Cima Corgo) desde a sua instituição, em 1756. Possui uma área total de 120 hectares, 85 
dos quais plantados com vinha (área útil 70 hectares) classificada com a Letra A. 
Com uma exposição solar magnífica e 1,5 km de extensão ao longo da margem norte do 
Douro, a Quinta produz massas vínicas da mais elevada qualidade para Vinho do Porto e 
DOC Douro estando presentes, em termos de encepamento, as mais nobres e tradicionais 
castas da região 
 
Ao longo dos tempos, todo o património histórico da Quinta tem sido cuidadosamente 
preservado - a casa senhorial oitocentista, hoje hotel do vinho, a capela de estilo barroco 
datada de 1795, a capela do século XVII que se situa junto ao rio, os pomares, a azenha e a 
adega de 1764. 
 
O rigor enológico e a diversidade dos diferentes 42 talhões de vinha da Quinta, obrigou a 
uma aliança dos processos tradicionais a uma sofisticada tecnologia de ponta, adicionando 
dois lagares totalmente mecanizados, cubas de vinificação com diferentes sistemas e em 
2010, o desenho de um pequeno “Atelier” nos antigos lagares de granito, uma pequena 
adega totalmente manual que trata os vinhos como obras de estudo para serem grandes 
reservas da casa, vinhos únicos, autênticos e de qualidade excecional, num total atual de 
cerca de 300 mil litros. Além disso, a adega dispõe de diferentes sistemas de vinificação e 
remontagem automática, com sistemas de controlo de temperatura. 
 
A Quinta Nova, devido à qualidade dos seus vinhos, tem vindo a aumentar as suas vendas 
de forma superior ao expectável. Vai, por isso, investir num aumento de produção, a fim de 
satisfazer a procura do consumidor. 
 
 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-
policy/rural-development_pt#ruraldevelopmentprogrammes  
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